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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 

 

Datum : vrijdag 29 januari 2010, aanvang 20.00 uur (met koffie) 

Plaats : Kantine ‘De Schemerpit’, Westerven 43, Volendam  
 
Agenda van de algemene ledenvergadering:  

 
01. Opening door de voorzitter 

02. Mededelingen en bestuursbeleid 
03. Notulen van de alg. ledenvergadering van 23-01-09 
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 2011 
11. Organisatie Zuiderzeetocht 22 en 23 mei 2010 

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

 
Aantal aanwezige leden: 30  

 
1. Om 20.03 uur wordt de algemene ledenvergadering geopend door voorzitter Dick 
Veerman. De aanwezigheid van de leden wordt zeer op prijs gesteld; Dick heet een 

ieder van harte welkom.  
 

2. 2009 Was een succesvol jaar voor wandelvereniging ’n Loopie; het ledenaantal is 
weer gestegen en de georganiseerde wandeltochten zijn allemaal prima verlopen. 
Het jaar begon goed met de pelgrimstocht, van 21 februari tot 27 juni; er waren 25 

groepen en dus 25 verslagen. In totaal 160 deelnemers en het overgrote deel 
hiervan was aanwezig in de Amvo tijdens de pelgrimsreünie in oktober. De 

werkgroep wordt enorm bedankt; zi j hebben dit allemaal weer keurig georganiseerd 
en geregeld. Cees merkt op: “Maar we waren niét in de Palingsoap!” (en nog zacht 
erachteraan: “waarvoor hulde”). Er wordt gememoreerd aan de PCD-actie, de 

midzomernachtloop, de Bake for Life en de zeer geslaagde Zuiderzeetocht in 2009 
met een record aantal deelnemers. Aan de Avondvierdaagse Volendam wordt nog 

gewerkt; gezien de vele andere activiteiten (fiets- en zwemvierdaagse) in mei, wordt 
gedacht aan de maand september. Zodra de plannen meer vorm krijgen zult u dit van 
ons horen, een sponsor is al gevonden!  

 
3. De notulen van de jaarvergadering 2009 worden doorgenomen. Aangezien er 

geen vragen of opmerkingen zijn, worden deze met dank aan Candy Smit 
vastgesteld.  
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4. De secretaris krijgt het woord en geeft afmeldingen door van Bart en Mary de 

Block. Daarnaast waren er nog een aantal afmeldingen via e-mail. Bij de post zat 
weer een uitnodiging voor alle leden voor de jaarvergadering van de NHWB.  

De Noord-Hollandse Wandelsport Bond houdt op 27 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. Altijd een leerzame middag en ook culinair prima verzorgd.  

 
5. Het woord is nu aan de penningmeester. Het financiële verslag laat weer niets te 
wensen over. Het is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrolecommissie 

en wordt ook deze avond unaniem goedgekeurd. De jaarrekening laat ondanks de 
crisis een positief resultaat zien van bijna 2000 euro. Net als vorig jaar vraagt Cor: 

“Wie weet een leuke bestemming voor al dat geld?” Helaas komen er geen zinnige 
voorstellen vanuit de zaal, maar alle ideeën zijn en blijven van harte welkom! Paul 
denkt een fout te zien op het jaaroverzicht, er staat namelijk achter ‘partytent, 

camera, enz’ een bedrag van ongeveer € 23,00. Het blijkt hier om de boekwaarde 
van deze artikelen te gaan. Cor gaat verder over het saldo van de bedevaartstocht. 

Dit is zogenaamd vreemd geld voor de vereniging en zal dus weer in een 
bedevaartstocht moeten worden gestoken. Voor een aantal wandelaars klinkt dit 
bericht als muziek in de oren, zij hebben het liefst jaarli jks een dergelijke 

pelgrimstocht. Na de vraag of het verenigingsgeld op de DSB bank stond of staat, 
kan Cor de leden geruststellen; het geld staat op een veilige rekening. We 

beschikken dus over een gezond saldo, mede dankzij onze zeer gewaardeerde 
sponsors. Voor 2010 hebben zich nog nieuwe sponsors aangemeld: Viskar Lekkers, 
Tol Plaatwerk (geregeld door Klaas Jonk) en Arie en Martijn Tuyp (Pet).  

 
6. Secretaris Paul Moormann vat het afgelopen jaar kort samen, met o.a. aandacht 

voor de succesvolle Zuiderzeetocht en de helaas minder succesvolle Rinus Laan 
wandeltocht. Aan Dik Mooijer wordt gevraagd of hij zich over de route voor 11 juni 
(70 km) wil buigen. Dik gaat hierover nadenken. Andere naderende wandeltochten:  

 
- 10 april : Rinus Laan Wandeltocht 

- 24/25 apri l : Provinciale Wandeldagen vanuit Den Helder 
- 22/23 mei : de Zuiderzeewandeltocht 2010  
- 11 juni  : Midzomernachtloopie 

- 12 juni  : Bake for Life wandeltocht 
 

Paul vertelt verder dat wandelvereniging De Laatste Loodjes 1x per maand een 
doordeweekse wandeltocht organiseert, van 10-12 uur (5-10 km) en dit is een enorm 
succes met soms wel 170 wandelaars! Dit moet in Volendam toch ook wel te 

realiseren zijn? Wie kan en wil de organisatie op zich nemen van een dergelijke 
maandeli jkse wandeling? Graag even doorgeven aan Paul. Henk Keizer haakt hierop 

in: “En dan na afloop een gezamenlijke maaltijd in het Gebouw?” Ook dit idee wordt 
zeker meegenomen!  
 

Er komt weer een verkeersleidercursus! Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
bij Paul. Het duurt een half uur en je hebt weer een mooi diploma aan de muur, aldus 

Paul.  

mailto:secr.nhwb@xs4all.nl
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De PCD-actie is inmiddels afgerond met een opbrengst van maar liefst 75.000 euro! 

Van dit bedrag is al een ‘neus’ aangeschaft (voor het meten van PCD) en de stichting 
is bezig met een stageplek in het VU voor een chirurg in opleiding, die zich dan gaat 

specialiseren in de aandoening PCD 
.  
Voor de organisatie van de Zuiderzeetocht hebben we nog vrijwilligers nodig! We 

willen deze keer twee routes maken voor de 25 en 40 km lopers: een route mét en 
een route zónder boottochtje. Dit betekent wel dat er meer pijlen moeten worden 

opgehangen. Vrijwilligers kunnen zich nu al aanmelden, ook weer bij Paul 
Moormann.  
 

Klaas van ’t Hoff vraagt hoeveel wij mogen vragen voor deelname aan bijv. de 
Zuiderzeetocht. Hij doelt hiermee op de Stg. Sportwandelschool. Door deze 

wandelschool worden ook wandeltochten georganiseerd die opgenomen zijn in het 
Landelijk Wandelprogramma. Er wordt een behoorlijk bedrag gevraagd voor 
deelname, wandelen ‘zonder herinnering’ is niet mogelijk en aan een goede 

organisatie wordt getwijfeld (geen EHBO?). Dit punt wordt meegenomen naar de 
vergadering van de NHWB. Heeft u zelf klachten of opmerkingen over de Sport-

wandelschool? Geef dit dan s.v.p. ook even door aan de NHWB.  
 
7. Ledenadministrateur Cees Jonk geeft de aanwezigen een idee van de 

samenstelling van de 459 leden van ’n Loopie; hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, 
de gemiddelde leeftijd, enz. Een overzicht treft u aan onderaan dit verslag. Er zijn 20 

leden afgevoerd die nooit meer meeliepen, echter hebben 24 nieuwe leden zich 
aangemeld.  
Wijzigingen in uw adresgegevens kunt u doorgeven aan Cees.  

Helaas hebben wij in 2009 ook afscheid moeten nemen van Hans Schilder Brei en 
Tom Schilder Kakes wegens overlijden. Cees zegt oprecht deze twee personen nog 

steeds heel erg te missen.  
 
Met de ledenadministratie bij de NHWB gaat het een stuk beter dan in voorgaande 

jaren. Daar zijn wij natuurlijk heel erg bli j mee. De later binnengekomen Klaas Jonk 
vraagt of de Heinekengroep nog lid is geworden van ’n Loopie. Vanuit het bestuur 

luidt het antwoord dat de Heinekengroep zich uiteindelijk niet heeft aangesloten bij 
onze vereniging.  
 

8. Dit jaar zijn Cees en Dick aftredend én weer herkiesbaar. Beide heren worden 
herkozen, ze mogen gelukkig weer een paar jaartjes blijven.  

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

 
10. Voorstel van het bestuur: de lidmaatschapscontributie 2011 blijft wederom 

hetzelfde als in voorgaande jaren. De heren van het bestuur kijken Klaas Jonk 
vragend aan, net als in 2009 en 2010, of ook hij zich hierin kan vinden. Klaas vindt 
nog steeds dat het bedrag best omhoog kan naar € 10,- per jaar. Cor werpt hier 

tegenin dat het eigenlijk Klaas zijn eigen schuld is, dat de contributie weer niet 
omhoog hoeft.  
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Eén van de nieuwe sponsors hebben we immers te danken aan Klaas. Uiteindelijk 

wordt besloten de lidmaatschapscontributie over 2011 niet te verhogen, met 29 
stemmen vóór en 1 stem tegen. Kees Runderkamp oppert nog: “Maar wie wil, mág 

wel meer betalen.” Overigens betaalt Klaas Jonk al jaren trouw € 10,- contributie.  
 
11. De Zuiderzeetocht: de folders en posters willen we zo veel mogeli jk verspreiden 

door het hele land. Dus wie gaat wandelen, waar dan ook in Nederland, 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. 
  

De Zuiderzeetocht valt of staat met vrijwilligers. Omdat we dit jaar twee routes willen 
maken voor de 25 en 40 km wandelaars, zullen er dus ook meer pijlen opgehangen 

moeten worden. Wilt u ons hierbij helpen -> geef dit dan s.v.p. het liefst nú al door 
aan Paul. De pijlen worden meestal opgehangen op de vrijdag vóór de 
Zuiderzeetocht in de namiddag. En kunt u niet in de namiddag maar wel eerder op 

de dag, bel dan toch even, er is altijd wel een mouw aan te passen! Behoorlijk wat 
mensen die vorig jaar hebben geholpen zijn er dit jaar niet (Pinksteren, weekendje 

weg) dus we hebben vooral nieuwe vrijwi lligers nodig! Zowel voor de pijlen als voor 
de inschrijftafels, enz. Ook al kunt u maar een paar uurtjes, alle hulp is van harte 
welkom!  

 
Volgens Dik Mooijer hebben we meer professioneel materiaal nodig, bijvoorbeeld 

duidelijkere pijlen. Ton beaamt dat dit inderdaad op sommige punten beter kan. Ton: 
“Wij willen ons succes graag handhaven door het de wandelaars zo gemakkelijk 
mogelijk te maken, dus heeft u nog meer opmerkingen of suggesties, laat het ons 

weten!”  
 

12. Henk Keizer komt met het idee van die lichte regencapuchons te laten bedrukken 
met ons logo en deze bij de start van de Zuiderzeetocht neer te leggen. Prima idee, 
voorzitter Dick gaat ermee aan de slag.  

Vanachter de bar klinkt de vraag: “Kan ik stage lopen op 21 mei?” De eerste 
vrijwilliger voor het pijlen is binnen, klasse!  

 
Voorzitter Dick vraagt nog even aandacht voor het clubblad en onze website 
www.nloopie.nl. Hij benadrukt dat het elke keer weer veel werk is een nieuw clubblad 

te fabriceren. Candy Smit maakt 3x per jaar het clubblad en houdt de website bij. Ton 
Tol verzorgt o.a. de flyer voor de Zuiderzeetocht en aanmeldings formulieren voor de 

verzorging tijdens de Vierdaagse. Ook zorgt Ton voor het kopieerwerk en de 
verspreiding van het clubblad. Voor deze krachten achter het clubblad en de website 
vraagt Dick een applaus. Suggesties voor ons lijfblad of de site zijn en blijven 

welkom, bij voorkeur via e-mail.  
 

13 en 14. Rondvraag, Cees: “Geeft de penningmeester er zo meteen nog eentje 
weg?” Gezien het positieve saldo kan dit er wel van af, volgens Cor.  
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of we nog met een groep naar Diekirch 

gaan in mei? Cor geeft aan dat hij helaas maar een paar aanmeldingen heeft mogen 
ontvangen. Als reactie hierop wordt gevraagd of wij voortaan bijtijds willen laten 

weten of iets doorgaat of niet, want zo nee: dan kunnen de wandelaars die graag 
ergens heen willen zelf nog iets regelen. 

http://www.nloopie.nl/
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Uiteraard willen de heren van het bestuur de leden graag op tijd informeren, maar dit 

is vaak lastig in te schatten omdat de meeste aanmeldingen ‘op het allerlaatste 
moment’ binnenstromen. We zullen hiervoor in ieder geval een beter systeem 

bedenken.  
 
Tot slot nog een vraag vanuit de zaal, of misschien al bekend is wanneer de 

volgende pelgrimstocht ongeveer zal worden georganiseerd, gezien de gemiddelde 
leeftijd van de pelgrims…. Helaas is het antwoord op deze vraag nog niet bekend. 

Echter vanuit het bestuur klinken de geruststellende woorden: “We zullen in elk geval 
zorgen voor een rollatorvriendelijk parcours!”  
 

Voorzitter Dick sluit de vergadering om 20.55 uur en bedankt alle aanwezigen voor 
hun komst en bijdrage. Er volgt een pauze en Ton Tol maakt zich alvast klaar voor 

zijn praatje na afloop van de vergadering, over zijn wandelervaringen in Engeland en 
Schotland!  
 

Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-2010 

      

Geboortejaar Vrouw Man Totaal 

1930 -> 1940 2 8 10 

1940 -> 1950 30 55 85 

1950 -> 1960 62 86 148 

1960 -> 1970 70 67 137 

1970 -> 1980 20 28 48 

1980 -> 1990 8 12 20 

1990 ->   11 11 

  192 267 459 

      

Gemiddelde leeftijd 50,2        50,7            50,6  

      

Leeftijd oudste lid 78 80   

Leeftijd jongste lid 14 8   

 


