
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011 
 
Datum : vrijdag 28 januari 2011, aanvang 20.00 uur (met koffie) 
Plaats : Kantine ‘De Schemerpit’, Westerven 43, Volendam 
 
Agenda van de algemene ledenvergadering:  
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en bestuursbeleid 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29-01-2010 
4. Ingekomen stukken en uitgaande post 
5. Verslag van de penningmeester 
6. Verslag van de secretaris 
7. Verslag van de ledenadministrateur 
8. Bestuursverkiezing 
9. Benoeming van de kascontrolecommissie 
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2012 
11. Organisatie Zuiderzeetocht 21 en 22 mei 2011 
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag 
14. Wat verder ter tafel komt 

 
Aantal aanwezige leden: 30  
 

1. Opening door de voorzitter 
Om 20.05 uur wordt de algemene ledenvergadering geopend door voorzitter Dick 
Veerman. Dick heet eenieder van harte welkom en geeft aan dat de aanwezigheid van 
de leden zeer op prijs wordt gesteld. De zaal in kijkend constateert Dick dat er sprake 
is van een trouwe vaste kern en gelukkig zijn er ook weer een aantal nieuwe gezichten 
onder de aanwezigen. Er wordt even aandacht gevraagd voor de barkeepers in de 
Schemerpit; zij zorgen er ieder jaar weer voor dat de accommodatie in orde is en alles 
gesmeerd verloopt; dat mag ook wel eens gezegd worden. De voorzitter noemt de 
dames Miranda en Karina die na de vergadering een praatje zullen houden over hun 
ervaringen op Antarctica. Dick vertelt vervolgens dat 2010 een mooi wandeljaar is 
geweest met een succesvolle Zuiderzeetocht; er waren in 2010 voor het eerst 7 
verschillende routes die allen goed zijn bewandeld. Ook de Vierdaagse was weer een 
hoogtepunt met veel leden van 'n Loopie. Er waren weer nauwelijks uitvallers en hoe 
kan dat ook anders met zo'n groep verzorgers, die niet alleen garant staan voor de 
uitstekende catering onderweg maar ook nog eens zorgen voor de broodnodige 
mentale steun. Namens het bestuur complimenteert Dick de verzorgers! Voorts viert 'n 
Loopie in 2011 haar tienjarig bestaan, een mijlpaal. Volgens de voorzitter zijn de jaren 
omgevlogen en er is ook heel veel tot stand gekomen. Ook wat de Zuiderzeetocht 
betreft is de vereniging nergens zonder de inzet van vele vrijwilligers, waarvoor onze 
grote dank en waardering. Er is sprake van een gezonde financiële positie, dus wat 
Dick betreft: 'op de volgende 10 jaar', waarna de penningmeester spontaan aangeeft 
een extra borrel weg te geven i.v.m. het tienjarig bestaan. 
 
2. Mededelingen en bestuursbeleid 

Er zijn afmeldingen van Ellen Berga, Gerlinde en Harrie Kusters, Hans Peperkamp, 
Jan en Truus ten Berge.  
 
 



3. Notulen van de Algemene Vergadering van 29-01-2010 
De notulen van vorig jaar worden per bladzijde doorgenomen. Cees vraagt bij punt 12 
of de vrijwilliger, afkomstig van achter de bar van onze gastheer, die vorig jaar aangaf 
wel stage te willen lopen tijdens de Zuiderzeetocht nog is geweest. De thans 
aanwezige barkeepers hulden zich in stilzwijgen, want  de stagiair is in mei jl. helaas 
niet gesignaleerd. Verder worden de notulen vastgesteld, met dank aan Candy, die 
voor het uitstekende verslag had gezorgd. 
 
4. Ingekomen stukken en uitgaande post 
Naast een aantal afmeldingen is er post met betrekking tot onze deelname aan de 
verkiezing tot 'Wandelgemeente van het jaar". Onze gemeente eindigde zeer hoog in 
de race, we hebben helaas niet gewonnen maar ontvingen wel diverse complimenten.  
 
5. Verslag van de penningmeester 
Het woord is nu aan de penningmeester. Het financiële verslag ziet er weer keurig uit. 
Het is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrolecommissie en wordt ook 
deze avond unaniem goedgekeurd. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 
ruim € 4000. Dik Mooijer vraagt of we niet bang zijn dat we in kapitaal-beheer 
belanden? Volgens Cees hebben we dáárom een medewerker van DNB, mocht hij niet 
Nout Wellink voor die tijd opvolgen, in het bestuur. Dick Veerman vraagt nogmaals naar 
suggesties met betrekking tot het tienjarig bestaan van 'n Loopie, er is geld genoeg. 
"Uw suggesties worden echter wél kritisch gewogen!" voegt onze strenge maar 
rechtvaardige penningmeester Cor hieraan toe.  
 
6. Verslag van de secretaris 
Secretaris Paul Moormann krijgt het woord; hij vat het afgelopen jaar kort samen, met 
o.a. aandacht voor de succesvolle Zuiderzeetocht en de midzomernachtloop; de 
nachtloop van 2010 was super, zo ook het wandeltempo. Aan Dik Mooijer wordt 
gevraagd of hij zich over de route voor 24 juni (70 km) wil buigen. Dik gaat hierover 
nadenken. Routesuggesties zijn van harte welkom! Andere naderende wandeltochten:  

 
          - 6 februari    : verenigingstocht Warder 
          - 6 maart       : verenigingstocht o.a. door Purmerbos 
          - 9 april : Rinus Laan Wandeltocht 
          - 21/22 mei : de Zuiderzeewandeltocht 2011 (vrijwilligers gezocht!)   
          - 11 juni : Bake for Life wandeltocht 
          - 24 juni : midzomernachtloopie 
          - 3 juli            : Heinekenwandeldag 
          - 13 sept.       : Divema Avondvierdaagse 
 

Paul neemt deel aan het Sportplatform van onze Gemeente:  zij verzorgen 
workshops bijv. over ouderen,  ADHD, enz. Informatie vindt u op de website van de 
gemeente, aanmelden kan via Paul. Het PCD-project verloopt uitstekend, een 
professor van de VU heeft e.e.a. op zich genomen t.b.v. onderzoek. Via 'n Loopie 
maar ook via diverse andere kanalen is er veel geld binnengekomen voor dit project.  

          De avondwandelvierdaagse gaat dit jaar op 13 september echt plaatsvinden en start  
          op dinsdagavond. De afstanden zijn 5 en 10 km, dus ook jeugdige lopers zijn meer  
          dan welkom. De secretaris noemt met trots nog even het feit dat onze vereniging  
          een 'eigen' bus heeft; het betreft de bus van Klaas Jonk met het logo van 'n Loopie!  
          Paul vervolgt zijn praatje met de Heinekenloop op 3 juli te 's Hertogenbosch; een  
          geheel verzorgde dag in het kader van het tienjarig bestaan. Wandelaars kunnen  
          kiezen uit vier afstanden: 20-30-40-50 km. Meer informatie hierover volgt.  



          Tenslotte geeft Paul aan dat de inschrijving voor de Vierdaagse van start gaat op  
          maandag 31 januari en dat het donderdagochtendloopie is uitgegroeid tot een  
          leuk succes: elke donderdagochtend gaan gemiddeld 5 tot 15 mensen aan de  
          wandel. Een mooi rondje door Volendam van half 10 (Opperdam) tot ongeveer half  
          12; echt een aanrader!  
          De flyers en posters voor de Zuiderzeetocht zijn klaar, Paul vraagt wie ze evt.  
          kan en wil verspreiden. Ze zijn af te halen bij Paul of hij brengt ze zelf even bij je  
          langs.   
 

7. Verslag van de ledenadministrateur 
De beurt is aan Cees Jonk, hij begint zijn deel met de woorden dat er weer een  

       aantal gemeenteambtenaren zijn bijgekomen en uit hun enquetes is gebleken dat  
       wij de op 2 na grootste vereniging zijn van de gemeente. Wij begonnen het jaar 
       2010 met 459 leden en momenteel hebben we er 503! Dit grote ledenaantal danken 
       wij o.i. onder meer aan de geweldige verzorging tijdens de Vierdaagse en de mid- 
       zomernachtloop. De statistieken worden doorgenomen; dit overzicht vindt u 
       onderaan het verslag van de ledenvergadering.  
 

8. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is Paul aftredend en terstond weer herkiesbaar. Door de aanwezige leden 
wordt Paul herkozen, hetgeen resulteert in een applaus.  

 
9. Benoeming van de Kascontrolecommissie 

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

10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2012 
Bij de vaststelling van de lidmaatschapscontributie heeft het bestuur een probleem: 
Klaas Jonk (Drop) is er nog niet! Punt 10 wordt uitgesteld totdat Klaas er is.  
 

11. Organisatie Zuiderzeetocht 21 + 22 mei 2011 
Over de Zuiderzeetocht 2011 kan Ton melden dat de werkgroep reeds is begonnen, 
de flyers en posters zijn klaar. We zoeken nog een aantal vrijwillig(st)ers! Ria Berga 
uit Andijk meldt zich aan voor 1 dag, met nog 2 familieleden. Alvast onze dank! We 
zoeken o.a. vrijwilligers voor het uitzetten van de routes (pijlen) en het inrichten van 
de zaal. Dit jaar hebben we weer twee verschillende routes op de 25 en 40 km, 
deze uitbreiding houden we erin; dit is nl. ook zeer prettig en afwisselend voor de 
wandelaars die de ZZT lopen op zaterdag én zondag!  
 

12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
Een suggestie van Ria Berga is het vermelden van de startplaats en -tijd van routes 

           die elders starten (bijvoorbeeld wandeling Oudendijk); op die manier hoeven 
           mensen van buiten Volendam niet eerst naar Volendam te rijden, maar direct naar 
           de startplaats. Een goed idee! Henk Keizer oppert een feestavond in verband met 
           het 10-jarig bestaan van de vereniging. Volgens het bestuur zijn we dan snel failliet 
           met 500 leden. Cor komt met een middenweg: "Oké, dan éérst wandelen en 
           vervolgens 1 consumptie per 10 gelopen kilometers?" Een woordvoerder van de 
           Heinekengroep meldt dat zij ieder jaar een uitje hebben c.q. iets leuks organiseren.  
           Ook wij komen er vast wel uit, alle ideeen worden ter harte genomen. Uit de 
           vergadering komt nog het voorstel een oproep te doen, kijken hoeveel mensen er  
           op af komen, dan een idee te bedenken en eventueel van de wandelaars een eigen 
           bijdrage te vragen. Een lid vraagt naar het maximum aantal deelnemers aan de  



           verzorging tijdens de Vierdaagse; dit is vastgesteld op 125 personen. Bij het in 
           aanmerking komen voor de verzorging speelt het lidnummer een rol. Mevrouw Ria 
           Berga vraagt tenslotte of het mogelijk is een GPS route op de site te zetten; zij wil 
           dan zelf wel helpen bij het opzetten en uitwerken hiervan.  
 

           We moeten nu toch terug naar punt 10. Klaas Jonk is er nog steeds niet. Vanuit het  
           bestuur klinken de woorden: "We kunnen natuurlijk in de notulen vermelden dat we  
           bijna de contributie hadden verhoogd, maar dat we net 1 stem te kort  
           kwamen!" Op 28 januari 2011 werd toch weer besloten de contributie over het jaar  
           2012 niet te verhogen.  
 

13. Rondvraag 
Bij de rondvraag werd het bestuur van 'n Loopie gecomplimenteerd voor het 

           gevoerde en nog steeds voerende beleid. Aan Paul wordt gevraagd of de kosten  
           voor de verzorging hetzelfde blijven? Het antwoord na goedkeuring van Cor is 'ja, 
           de kosten blijven hetzelfde als vorig jaar.' Tenslotte vraagt de ledenadministrateur of 
           de penningmeester er nog één weggeeft? Ook op deze vraag volgde een 
           bevestigend antwoord.  
 

14. Wat verder ter tafel komt 
Er komen geen nieuwe zaken meer naar voren. 
 
De vergadering werd gesloten door Dick om 21.10 uur. En niet te geloven wie er   

           toen toch nog binnenkwam.... Klaas Jonk! Hij kwam toch nog even kijken naar de     
           interessante lezing die na afloop van de vergadering werd gehouden door Karina  
           en Miranda over hun ervaringen rondom de marathon die zij hebben gelopen op de  
           Zuidpool!  
 

 Statistiek ledenadministratie ’n Loopie per 01-01-2011: 

 

 

Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-2011

31-12-2010 503 44

Geboortejaar Vrouw Man Totaal 31-12-2009 459 4

1930 -> 1940 2 9 11 31-12-2008 455 38

1940 -> 1950 34 60 94 31-12-2007 417 50

1950 -> 1960 67 92 159 31-12-2006 367 65

1960 -> 1970 76 69 145 31-12-2005 302 85

1970 -> 1980 23 32 55 31-12-2004 217 34

1980 -> 1990 9 13 22 31-12-2003 183 55

1990 -> 3 14 17 31-12-2002 128 128

214 289 503 459

Gemiddelde leeftijd 51,6 51,4 51,3 

31-12-2009 459

Leeftijd oudste lid 79 81 Afmeldingen -13

Leeftijd jongste lid 15 9 Nieuwe 57

503


