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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009 

 

Datum   : Vri jdag 23 januari 2009, aanvang 20.00 uur (met koffie)  

Plaats   : Kantine ‘De Schemerpit’ aan de Harlingenlaan, Volendam  
 
Agenda van de algemene ledenvergadering:  

 
01. Opening door de voorzitter 

02. Mededelingen en bestuursbeleid 
03. Notulen van de alg. ledenvergadering van 18-01-08 
04. Ingekomen stukken en uitgaande post 

05. Verslag van de penningmeester 
06. Verslag van de secretaris 

07. Verslag van de ledenadministrateur 
08. Bestuursverkiezing 
09. Benoeming van de kascontrolecommissie 

10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2009 
11. Organisatie Zuiderzeetocht 23 en 24 mei 2009 

12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag 
14. Wat nog meer ter tafel komt 

 
Aantal aanwezige leden: 25  

 
1. Om 20.15 uur wordt de algemene ledenvergadering geopend door Dick Veerman.  
Dick verontschuldigt zich voor ‘het Volendams kwartiertje’ en heet de aanwezigen 

van harte welkom. Er wordt niet gesproken over de schrale opkomst, maar zoals 
altijd regent het op de avond van de jaarvergadering én we hebben concurrentie in 

de vorm van de Egmond Wandel marathon. Leerpunten voor ons: hier volgend jaar 
qua datum rekening mee houden en in overweging nemen paraplu’s te laten maken 
met het logo van ’n Loopie erop.  

 
2. De voorzitter meldt dat er het afgelopen jaar weer van alles is gebeurd in positieve 

zin en tijdens de vergadering zal naar voren komen wat de voornemens zijn voor het 
jaar 2009. De heren van het bestuur komen nog eenmaal terug op de Wandelmara-
thon in Egmond; zeker 8 leden van ’n Loopie zijn op de avond van de ledenverga-

dering al in Egmond. Dick vindt dat je wel een erg goede reden moet hebben als lid 
om niet aanwezig te zijn tijdens onze jaarvergadering; “Maarja, er zijn momenteel érg 

grote schuimkoppen in Egmond en niet alleen op de zee..” Na enige aarzeling besluit 
het bestuur dat dit valt onder ‘een erg goede reden’.   
 

3. De notulen van de jaarvergadering 2008 worden doorgenomen. Aangezien er 
geen vragen of opmerkingen zijn, worden deze met dank aan Candy Smit vast -

gesteld. Bart de Block vraagt of hij de notulen nog kan krijgen; dit wordt ter plekke 
geregeld. Cees wil nog even aandacht voor Ton Tol, die voor het eerst sinds hij in het 
bestuur zit, daadwerkelijk aanwezig is! “Dit mag in het verslag,” zegt Ton.  

Bart de Block merkt op dat de Heineken Sportvereniging zich waarschijnlijk bij onze 
vereniging gaat aansluiten. Vanuit de zaal klinkt: “De naam is alvast goed!” Het zou 

dan gaan om 25 à 30 nieuwe leden. Wsv. ’n Loopie voelt zich uiteraard zeer vereerd.  
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Sommige aanwezigen zien het al voor zich: “de Zuiderzeetocht, sponsored by 

Heineken.”  
 

4. De secretaris krijgt het woord en geeft afmeldingen door van Clemens en Lida Tol, 
Els Bloem, Jan en Ria Kras, Ger van Houdt, Hans Peperkamp, Derk Derksen, Simon 
en Gonny Tol, Henk van Nek, Dorus en Ria Jonk, Kees en Gaar Molenaar en Nel 

Veerman.  
Daarnaast een uitnodiging voor alle leden voor de jaarvergadering van de NHWB.  

De Noord-Hollandse Wandelsport Bond houdt op 21 februari haar algemene 
ledenvergadering; plaats: De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE te  
Haarlemmerliede. Aanvang: 14.00 uur. Leden en belangstellenden kunnen het 

jaarverslag opvragen bij het secretariaat, tel: 075-6156845 of via e-mail: 
secr.nhwb@xs4all.nl  

 
5. Het woord is nu aan de penningmeester. Het financiële verslag ziet er weer keurig 
uit, is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrolecommissie en wordt ook 

deze avond unaniem goedgekeurd. Volgens Cor is de kredietcrisis nog niet voelbaar 
voor wandelvereniging ’n Loopie. Het saldo van de vereniging is ruim € 1.700  

positief. Cor: “We hebben dus een luxeprobleem, weet iemand een nuttige 
bestemming voor al dat geld?” Henk Keizer haakt hierop in dat er erg leuke tochten 
zijn van kroeg naar kroeg. Hoe hij aan deze informatie komt, laten we even in het 

midden. Het idee wordt zeker meegenomen. Voorzitter Dick vraagt alle overige leden 
hier ook eens over na te denken, er zijn vast nog meer nuttige bestemmingen op 

wandelgebied, die we in verenigingsverband zouden kunnen organiseren voor onze 
leden. Al uw ideeën zijn van harte welkom!  
 

6. Secretaris Paul Moormann vat het afgelopen jaar kort samen, met o.a. aandacht 
voor de Bake for Life tocht met een opbrengst van € 6.000 voor een goed doel en de 

walkchallenge in China; de reacties na afloop waren allemaal zeer positief. Wat 
hebben we o.a. voor u in petto voor het komende jaar:  
- 01 februari : trainingsloop bedevaartsdeelnemers, groepsfoto 09.00 uur.  

- 21 februari : om 8.30 uur een H. mis in de St. Vincentiuskerk t.b.v. de  
                       start van de bedevaartstocht met allereerst een symbolisch rondje  

                       door het Havenhof (loterij PCD, interviews, L.O.V.E. aanwezig)  
- 25/26 apri l  : Provinciale Wandeldagen te Schagen 
- 23/24 mei   : de Zuiderzeewandeltocht vanuit Volendam 

- 13 juni        : Bake for Life tocht, nu ook routes van 10 en 15 km!   
                       De helft van de opbrengst gaat dit jaar naar de PCD stichting  

- 19 juni        : het midzomernachtloopie, meer informatie volgt nog  
- 14-17 juli    : Vierdaagse Apeldoorn 
- 21-24 juli    : Vierdaagse Nijmegen 

 
Doet u mee aan de Vierdaagse van Nijmegen en heeft u een nieuw e -mailadres?  

Geef dit dan ook even door aan de KNBLO !! 
 
Paul vertelt in Nijmegen te zijn geweest om te kijken naar de locaties van de verzor- 

gingsposten en hoe we met name de 30 km lopers van een betere verzorging 
kunnen voorzien.  

 
 

mailto:secr.nhwb@xs4all.nl
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Verder groot nieuws: Volendam krijgt een avondwandelvierdaagse! Aangezien 

Divema de hoofdsponsor zal zijn, zal dit wandelspektakel de ‘Divema Avond -

vierdaagse’ gaan heten. Henk Keizer oppert dat de Palingsoap wellicht reclame voor 
ons kan maken? Fred Kuipers (waarnemend voorzitter NHWB), het Sport- en 
Buurtwerk (handbal) en een aantal scholen werken in ieder geval mee aan de 

Avondvierdaagse. Hier staat tegenover dat er in de scholen (groep 7) een soort 
‘wandelles’ komt, ongeveer een uur per school. Hiervoor zoeken wij nog mensen! 

Wie wil om de jeugd te stimuleren iets vertellen over het wandelen? Wie heeft een of 
meer uurtje(s) hiervoor over? Drie dames bieden spontaan hun hulp aan, waarvoor 
onze dank! Grandioos! Cees vraagt zich hardop af of er niet nog een paar gepen-

sioneerden tijd hebben om iets te doen, of hebben ze het te druk? Klaas Veerman en 
Herman Wulterkens geven aan wel iets te willen doen. Fantastisch! Een mooi begin 

alvast, maar we zullen nog meer mensen/ vrijwilligers nodig hebben. Overigens is de 
exacte datum (mei?) van de Avondvierdaagse nog niet bekend, dit moet o.a. nog 
worden afgestemd op de fiets- en zwemvierdaagse. De secretaris benadrukt 

nogmaals dat we voor de organisatie van de Avondvierdaagse nog vrijwilligers 
zoeken. Alle hulp is welkom!  

 
7. Ledenadministrateur Cees Jonk geeft de aanwezigen een idee van de samen-
stelling van de 455 leden van ’n Loopie; hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, de 

gemiddelde leefti jd, enz. Een overzicht treft u aan onderaan dit verslag. Vervolgens 
meldt Cees dat het met de ledenadministratie bij de NHWB dramatisch is gesteld. Als  

we een boodschap inspreken wordt er niet teruggebeld, gegevens kloppen niet en de 
sportpassen zijn nu pas binnen. Cees: “Als er veranderingen zijn, verhuizingen, een 
nieuw e-mail adres, enz.: geef dit alstublieft aan mij door en niet direct aan de 

NHWB, daar zien we namelijk nooit meer iets van terug.” Op de achtergrond komt 
rond half 9 Klaas Jonk nog binnen, zeer toevallig nét voordat we het willen gaan 

hebben over de contributie (zie punt 10 in het verslag van vorig jaar).  
 
8. Dit jaar zijn Cor en Ton aftredend en terstond herkiesbaar. Cees neemt het nog 

even op voor Ton: “Hij is er nooit, maar op afstand is hij wel zeer actief.” Beide heren 
worden herkozen, ze mogen weer een paar jaartjes blijven.  

 
9. Van de kascontrolecommissie is Martin Lautenschutz dit jaar aftredend. Jaap 
Veerman mag nog een jaar en Jan Tol wordt benoemd tot zijn collega-kascontroleur.  

 
10. De lidmaatschapscontributie 2009 blijft wederom hetzelfde als in voorgaande 

jaren. Het bestuur kijkt Klaas Jonk vragend aan of ook hij zich hierin kan vinden.  
Klaas vond vorig jaar al dat het bedrag best naar boven afgerond kon worden, dus 
naar € 10,- per jaar. “Dan kan er tenminste nog eens een bloemetje af, voor de 

mensen die dat verdienen.” Penningmeester Cor kan hem geruststellen, we hebben 
genoeg in kas, zelfs voor een bloemetje. Als het niet nodig is, verhogen we de 

contributie niet. “Misschien volgend jaar,” zegt Cor, “maar dat ligt aan de 
omstandigheden.” Vanuit de zaal komen de verstandige woorden dat we volgend 
jaar dan ook de contributie niet kunnen verhogen, we vergaderen immers in januari 

en het lidmaatschapsgeld wordt al afgeschreven rond september/oktober van het 
jaar daarvoor. De aanwezige leden (inclusief onze Klaas) en het bestuur komen 

overeen dat we op de jaarvergadering van januari 2010 gaan kijken of het nodig is de 
contributie te verhogen voor het jaar 2011. We zitten dus voorlopig goed en als de 
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zaken er volgend jaar nog zo voor staan, hoeven we wederom de contributie niet te 

verhogen.  
 

11. De Zuiderzeetocht. De folders en posters zijn gedrukt. Nu is het zaak deze 
materialen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk te verspreiden door het hele land. 
Dus wie gaat wandelen, in welke plaats dan ook, geef Paul Moormann even een 

seintje. De posters willen we graag hebben hangen op plaatsen waar veel mensen 
komen en de folders hoeven alleen maar in elk startlokaal te worden neergelegd.  

 
Cees Jonk gaat verder met een ernstig gezicht: “De Zuiderzeetocht 2008 verdiende 
qua organisatie en het aantal vrijwilligers niet de schoonheidsprijs.” Cees somt een 

paar missers op: een rustpost die wel op het blaadje stond bleek niet open te zijn, de 
afwezigheid van Ton Tol was een zwaar gelag, er was geen knippost met water en 

appels, allemaal veroorzaakt door een chronisch tekort aan vrijwi llig(st)ers! Clemens 
en Lida zijn dit jaar voor en tijdens de Zuiderzeetocht afwezig dus we zoeken 
allereerst een routeplanner! Een suggestie vanuit de zaal: misschien Evert Koning? 

We gaan hiermee aan de slag, maar een extra routeplanner is geen overbodige luxe, 
dus lijkt het u wat, bel of mail Paul even, heel graag!  

Maar dan zijn we er volgens Cees nog niet, want we hebben nog veel meer 
hulp/vrijwillig(st)ers nodig. Het is heel simpel: zonder vrijwillig(st)ers géén 
Zuiderzeetocht. Wij vragen niemand persé een heel weekend klaar te staan, al kunt u 

ons één dag helpen of een paar uurtjes, daar zijn wij al heel erg blij mee. Het is toch 
eigenlijk triest dat van de 455 leden slechts een handjevol mensen bereid is eens iets 

voor anderen te doen. De meeste wandelaars/leden realiseren zich misschien niet, 
dat elke tocht die zi j lopen valt of staat met de belangeloze inzet van anderen. Er zijn 
mensen die al jaren achter de inschrijftafel zitten of bijv. de routes voorzien van 

pijlen. Deze mensen moeten steeds meer doen omdat anderen afhaken en er geen 
nieuwe mensen bij komen. Als ook dit jaar zich geen nieuwe mensen aanmelden 

betekent dit het einde van de Zuiderzeetocht. En dat zou toch wel erg jammer zijn!  
 
In deze vergadering en middels dit verslag roept Cees in het bijzonder ook de 

leden op die buiten Volendam wonen en veelal lid zijn geworden om gebruik te 
kunnen maken van de verzorging tijdens de Vierdaagse. Hij doet een beroep op 

hun verantwoordelijkheidsgevoel en vraagt hun hier iets voor terug te doen 
door te helpen bij onze eigen wandeltocht.  
 

12. Het lijkt de aanwezigen en het bestuur een goed idee Clemens en Lida eens 
royaal  in de bloemetjes te zetten, als dank voor hun enorme inzet. De afgelopen 

jaren hebben zij echt heel veel gedaan voor de vereniging en dus ook voor de leden. 
Ook een extra attentie voor Hans Brei lijkt eenieder zeer gepast.  
 

Zoals in het clubblad al aangekondigd, kon Henk Keizer zijn andere werkzaamheden 
niet meer combineren met het bijhouden van de website www.nloopie.nl  

Henk wordt nogmaals bedankt voor al zijn inspanningen en zijn uren- en urenlange 
gezwoeg achter de computer. Dankzij Henk heeft onze vereniging o.a. haar toetrede 
kunnen doen in de digitale wereld. Het gezwoeg achter de computer zal worden 

overgenomen door Candy Smit. Voorzitter Dick vraagt hiervoor een applaus, 
uiteraard ook voor Tim, de ‘webbouwer’. Als alles volgens schema verloopt gaat de 

vernieuwde website rond 21 februari de lucht in. Al uw wandeltips, -verslagen en       
-foto’s zijn van harte welkom! U kunt ze doorsturen naar  redactie@nloopie.nl  

http://www.nloopie.nl/
mailto:redactie@nloopie.nl
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13 en 14. Gedurende de avond heeft nog niemand, behalve Henk Keizer, kunnen 
bedenken wat we nu toch kunnen doen met ons positieve saldo. Dus komt Paul zelf 

maar met een voorstel. Is het een idee een wandelweekend te organiseren? De 
Mergellandroute? Een tocht door het Zwarte Woud? Diekirch?  
Ton: “Een goed idee, we maken er een serie van: ’n Loopie op locatie.” Ook de drie 

dames die vooraan zitten vinden dit een zeer goed plan, “als we er maar uit zijn!”  
Paul kondigt nog aan dat het PCD-project groots zal worden aangepakt, met bi jv. 

eind 2009 een concert in de Amvo. Vanuit de ledenvergadering komt het voorstel om  
50% van het batig saldo van de Zuiderzeetocht over te maken naar de PCD-stichting 
en dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd. Deelnemers mogen uiteraard zelf ook 

nog vri jblijvend doneren. Leden van ’n Loopie lopen altijd gratis mee, maar zijn er 
leden die toch willen betalen, dan komt dat bedrag ook ten gunste van PCD. Uit de 

zaal komt het idee op het inschrijfformulier te vermelden dat elke vrijwillige donatie 
m.b.t. PCD van harte welkom is.  
Dick: “We stellen voor zo een korte pauze te nemen, gevolgd door de voordracht van 

Dik Mooyer. Zijn er nog vragen of opmerkingen?” 
Er volgt een vraag over de Zuiderzeetocht routes: zijn deze hetzelfde als vorig jaar?  

“Nee, de routes zijn anders, het bootje blijft er wel in en verder zijn al uw suggesties 
van harte welkom!”  
 

Jaap Veerman (Koster) wi l nog even kwijt dat e.e.a. super geregeld was bij Pied á 
Terre met betrekking tot de pelgrimstocht; “Ik stond na 5 minuten weer buiten met de 

juiste kaarten!” Overigens is de vri jgekomen etappe (nummer 7) alweer bezet; Evert 
Schilder en Dick Babbet gaan in ieder geval deze route lopen; er kunnen nog 
mensen bij! Een deel van de laatste groep van de estafettetocht geeft aan graag te 

willen eindigen op zaterdag, in plaats van op donderdag. De dames hebben zelf al 
een mogelijke oplossing bedacht: we verdelen onze groep zodanig dat we er iets 

langer over doen. Cees gaat dit bespreken met de pelgrimswerkgroep.  
 
Voorzitter Dick sluit de vergadering om 21.20 uur en bedankt alle aanwezigen voor 

hun komst en bijdrage. Tot slot nog een kort vraagje van Paul aan Cor: “Geven we er 
nog eentje weg?” De penningmeester knikt hierop instemmend.  

 
Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-2009 

      

Geboortejaar Vrouw Man Totaal 

1930 -> 1940 2 8 10 

1940 -> 1950 29 52 81 

1950 -> 1960 62 86 148 

1960 -> 1970 72 68 140 

1970 -> 1980 24 22 46 

1980 -> 1990 6 12 18 

1990 ->  3 9 12 

  198 257 455 

      

Gemiddelde leeftijd 49,5        50,2            49,6  

      

Leeftijd oudste lid 77 79   

Leeftijd jongste lid 11 7   

 


