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ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER HET JAAR 2011 

 

Datum : vrijdag 27 januari 2012, 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 vorig jaar 
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 2013 
11. Organisatie Zuiderzeetocht 26 en 27 mei 2012 

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

 
Aantal aanwezige leden: 44  

 
1. Opening door de voorzitter 

Om 20.03 uur wordt de 10e (!) algemene ledenvergadering geopend door voor-

zitter Dick Veerman. De aanwezigheid van de leden wordt zeer op prijs gesteld. 
Dick heet eenieder van harte welkom en vraagt even speciale aandacht voor 

Ingrid, Linda en Kees Dijkgraaf; zij zullen later deze avond zorg dragen voor een 
presentatie over hun wandelavontuur naar de top van de Kilimanjaro! Tevens 
wordt gememoreerd aan de allereerste jaarvergadering, welke werd gehouden 

op 31 januari 2003. 
 

2. Mededelingen en bestuursbeleid 
2011 Was een voorspoedig jaar voor wandelvereniging ’n Loopie, met weer een 
nieuwe mijlpaal, te weten onze allereerste Divema avondwandelvierdaagse. De 

eerste editie hiervan was een succes, met ongeveer 300 deelnemers. Gezien 
het enthousiasme van de deelnemers rekenen wij in 2012 op een nog grotere 

opkomst. Onze dank gaat uit naar de organisatoren: Kees Runderkamp, Peter 
Tol (Gokker), Fred Kuipers (voorzitter NHWB) en de Sportkoepel o.l.v. Martin 
Kuitert. Het opzetten van de avondvierdaagse was een behoorlijke klus. Onze 

dank gaat tevens uit naar FC Volendam voor het gebruik van het stadion. 
 

3. Notulen van de alg. ledenvergadering van vorig jaar 
De notulen van de jaarvergadering over 2010 zijn direct vorig jaar op de site 
geplaatst en zijn deze avond ter inzage aanwezig. Aangezien er geen vragen of 

opmerkingen over zijn, worden deze ongewijzigd met dank aan Candy Smit 
vastgesteld.  
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4. Ingekomen stukken en uitgaande post 

De secretaris krijgt het woord en geeft afmeldingen door van o.a. Kees Runder-
kamp, Ria Bergsma, wsv. Heineken, Harry de Jong, Els Bloem, Hans Peper-

kamp, Derk Derksen en Cor Smit. Bij de post zat de jaarlijkse uitnodiging voor 
alle leden voor de jaarvergadering van de NHWB. De Noord-Hollandse Wandel-
sport Bond houdt op 25 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. U bent allen 
van harte welkom.   
 

 
5. Verslag van de penningsmeester 

Het woord is nu aan de penningmeester. Het financiële verslag ziet er weer 
keurig uit. Het is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrole -commissie 
en wordt ook deze avond unaniem door de vergadering goedgekeurd. We staan 

er als vereniging redeli jk voor. Gezien het positieve resultaat heeft Cor erover 
gedacht hiermee het gat in de Griekse begroting te dichten. De voorkeur van 

Ton gaat uit naar een weekend weg, alleen voor het bestuur. Er volgen in eerste 
instantie geen reacties uit de zaal, waarop Cees stelt: “wie zwijgt stemt toe.” 
Deze zin nodigt wél uit tot een tweetal reacties, nl. “als het om een enkele reis 

gaat, prima” en: “ja, en dan graag zo ver mogelijk!” Penningmeester Cor vraag t 
vervolgens om een serieuze bestemming voor al dat geld. Behoudens het 

voorstel van Henk Keizer (“de kosten van de jaarvergadering mogen wel wat 
omhoog”) volgen er vanuit de zaal geen ideeën, maar Cor 'voelt' dat die nog wel 
gaan komen. We staan er in ieder geval open  voor, uw suggesties zijn ook nog 

welkom ná de vergadering, bijvoorbeeld via e- mail. Wel dient het verband te 
houden met onze verenging en niet in strijd te zijn met de statuten.  

 
 

6. Verslag van de secretaris 

Secretaris Paul Moormann vat het afgelopen jaar kort samen, met o.a. aandacht 
voor de Bake for Life, met een opbrengst van zo'n € 4.000,= voor de bakkers in 

Afrika. Ook de Zuiderzeetocht was weer succesvol. Helaas ging de midzomer-
nachtloop 2011 niet door, maar in 2012 willen we deze nachtloop wél door laten 
gaan. Er ligt al een prachtige route (70 km): een deel van de Stelling van 

Amsterdam. Nog enige andere data en tochten voor 2012 worden genoemd:  
 

 5 februari   : verenigingstocht rondje Ilpendam!  

 7 april    : Rinus Laan Wandeltocht 

 26/27 mei   : de Zuiderzeewandeltocht 2012 

 15 juni        : Midzomernachttocht (70 km) 

 15 juli         : “Volendam in Beweging” (= Bake for Life)  

 10-13 juli    : Vierdaagse Apeldoorn 

 17-20 juli    : Vierdaagse Nijmegen 

 17-20 sept. : Divema Avondvierdaagse (vanuit stadion FC Volendam) 
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6. Verslag van de secretaris (vervolg) 

De vierdaagse van Nijmegen is weer probleemloos verlopen, de Avondvier-      
           daagse was een succes, ook Marbella was grandioos, echt een aanrader! 

 Verder gaat de Bake for Life tocht voortaan “Volendam in Beweging” heten. De 
 tocht start én eindigt voortaan in Volendam en gaat plaatsvinden op 15 juli  a.s. 
 (goeie oefening voor de Vierdaagse!). 

 
Er komt een zwemmarathon bij (Marken - Volendam), alsook een fiets- en  

hardloop evenement. De opbrengst gaat naar  de bakkers in Afrika en vanaf dit 
jaar ook naar een stichting die zich inzet voor mensen met A.L.S. (een 
spierziekte).  

Wat de Vierdaagse Nijmegen betreft: er is nog een aantal slaapplaatsen 
beschikbaar (informatie via Cor de Boer Pet). Secretaris Paul wil zich tenslotte 

graag hard maken voor een wandelweekend, bijvoorbeeld in de Ardennen of 
elders in België, mail uw ideeën naar Paul Moormann. 

 

7. Verslag van de Ledenadministrateur 
Ledenadministrateur Cees Jonk geeft de aanwezigen een idee van de samen- 

stelling van de 530 leden van ’n Loopie; hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, de  
gemiddelde leefti jd, enz. Een overzicht treft u aan onderaan dit verslag. Een 20-
tal leden heeft zich in 2011 afgemeld. 47 Nieuwe leden hebben zich aangemeld 

bij de leukste vereniging die er is en dat is heel slim, want als lid geniet u heel 
veel voordelen, waaronder korting bij Theo Tol. Cees geeft aan dat u wijzigingen 

in  adresgegevens (verhuizing, nieuw e-mailadres) kunt doorgeven aan hem 
en/of aan Ton. Tenslotte kondigt hij aan dat de nieuwe ledenpassen eraan 
komen, de oude lopen door t/m 28 februari 2012. Eén van de aanwezige leden, 

mevrouw Jonk, vraagt zich af waarom ze nooit een wandelboekje ontvangt. 
Enige  antwoorden die volgen: “betaal je soms met zwart geld?” en “wordt het 

misschien door je man verpatst?” Cees gaat uitzoeken waarom dit ieder jaar bij 
mevrouw Jonk misgaat.  
 

8. Bestuursverkiezing 
Er zi jn dit jaar geen bestuursleden die moeten vechten voor hun zetel. Er zit wel 

een écht aftreden aan te komen, maar we lopen niet op de feiten vooruit.  
 

9. Benoeming van de kascontrole commissie 

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

Eindelijk een vrouw: Super!  
 

10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2013 

Voorstel van het bestuur: de lidmaatschapscontributie 2013 blijft wederom 
hetzelfde als in voorgaande jaren. De heren van het bestuur kijken Klaas Jonk 

vragend aan, of ook hij zich hierin kan vinden. Klaas vindt nog steeds dat het 
bedrag best omhoog kan naar € 10,- per jaar, hi j vindt  € 8,- gewoon te weinig. 
Hij vervolgt: “Maar ja, je had het net over afzeggers (zie punt 7), die vinden dát 

kennelijk al te duur...” Opnieuw wordt beslo ten de lidmaatschapscontributie niet 
te verhogen.  
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11. Organisatie Zuiderzeetocht 26 en 27 mei 2012 

Over de Zuiderzeetocht valt het volgende te melden: Evert Koning en Dik 
Mooijer hebben zich ontfermd over de routes; daar zitten weer een paar nieuwe 

bij, o.a. door Hobrede. Er wordt dus volop aan gewerkt. De ZZT zal plaatsvinden 
op 26 en 27 mei, dat is het Pinksterweekend. 
 

Uiteraard vragen wij weer om uw hulp, voor beide dagen kunnen we nog een 
flink aantal vrijwilligers gebruiken. Vooral routepijlers kunnen we goed 

gebruiken, omdat dit een tijdrovende klus is. Vele handen maken licht werkt, dus 
bent u in de gelegenheid om ons te helpen, neem dan even contact op met één 
van de bestuursleden!  

 
Vanuit het publiek komt mevrouw Nel Hoogland met de opmerking dat Cees 

Jonk en Peter Gokker niet meer mogen pijlen. Toen zij vorig jaar thuiskwam na 
de ZZT waren namelijk al haar deuren door het hele huis heen volgeplakt met 
pijlen. Geen van beide heren bekennen schuld dus blijft het een mysterie.  

 
EHBO'ers kunnen we ook goed gebruiken; een dochter van een van de 

aanwezige leden zal hiervoor o.a. worden benaderd, maar hoe meer mensen 
hoe beter. Het is erg leuk en gezellig.  
 

Het is overigens dit jaar de 10e Zuiderzeetocht, we willen er graag iets bijzon-
ders van maken, dus uw ideeën hierover zijn van harte welkom!  

De folders en posters willen we graag weer zo veel mogelijk 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. Een tip van Henk Keizer: “zet de 

Zuiderzeetocht op de site van Volendam Events, deze site wordt veel bekeken!”  
 
 

12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
Deze mogen op vrijdagavond 27 januari worden geuit, maar natuurlijk ook later, 

op ieder ander moment, evt. via e-mail! Ledenadministrateur Cees komt zelf met 
een suggestie: “aangezien de rollators in 2014 uit de basisverzekering gaan, wil 
hij samen met de Werkgroep Bedevaarttochten in 2013 de zesde tocht gaan 

organiseren. Immers dan kunnen de lopers van het eerste uur, ondersteund 
door dit mechanische hulpmiddel, toch nog deelnemen. 
 

Slechts als er voldoende belangstelling is en als de deelnemers beseffen dat ze 
zich aan bepaalde regels dienen te houden, zijn Cees en zijn achterban bereid 

weer een bedevaartstocht te organiseren. Aanmeldingen zijn nu al welkom, 
alsook suggesties, maar aldus Cees moet de route wel een 'stichtelijk karakter' 

hebben. Uit de zaal klinkt: “Wellicht Rome? Erg mooi en de route is er al!” 
Andere ideeën zijn en blijven van harte welkom! Meer nieuws van onze kant 
volgt in het clubblad en op de site.  
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13. Rondvraag 
Klaas Veerman vraagt zich af waarom er soms maar vijf mensen meelopen 

tijdens de verenigingstocht. Waar ligt het aan; moeten we de tochten meer 
aandacht geven in krantjes e.d.? Is het beter de tochten te organiseren op een 
andere dag? Zaterdag? Is het gewoon te koud? Ligt het aan het gezelschap? 

Misschien is het een idee eens wat tochten op zaterdag te organiseren, we 
vinden het allemaal te jammer om ermee te stoppen.  

 
Secretaris Paul vraagt wie er mee wil werken aan een interview voor het Witte 
Weekblad, onderdeel Waterland & Welzijn, met een oplage van 65.000. Jaap 

Veerman wil hieraan wel meewerken.  
 

Piet Snieder oppert het idee klompjes te (laten) maken met het logo van 'n 
Loopie erop. Of een zakdoek? Wij nemen de suggesties mee. Henk Keizer 
denkt mee: poncho's of plastic regenjasjes met het logo erop? En die ui tdelen 

tijdens de ZZT? Sommige aanwezigen vinden een mooie medaille met een grote 
TIEN erop al een erg mooie geste.  

 
Het idee 'ieder lid vijf borrels' is volgens Cees helaas afgekeurd. Als Cees 
aangeeft dat het niet teveel mag kosten, je hebt immers te maken met 

honderden deelnemers aan de ZZT, komt Klaas Drop met de oplossing: “Zoek 
dan een sponsor daarvoor!”  

 
 

14. Wat nog meer ter tafel komt 

Voorzitter Dick sluit de vergadering om 20.50 uur en bedankt alle aanwezigen 
voor hun komst en bijdrage. Er volgt een pauze met een borrel van de 

penningmeester en de familie Dijkgraaf maakt zich alvast klaar voor het praatje 
na afloop van de vergadering, over hun wandelavonturen naar de top van de 
Kilimanjaro!   

 
Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-
2012   Einstand Mutatie 

       31-12-2011 530 27 

Geboortejaar Vrouw Man Totaal  31-12-2010 503 44 

1930 -> 1940 3 10 13  31-12-2009 459 4 

1940 -> 1950 35 60 95  31-12-2008 455 38 

1950 -> 1960 75 96 171  31-12-2007 417 50 

1960 -> 1970 75 73 148  31-12-2006 367 65 

1970 -> 1980 25 32 57  31-12-2005 302 85 

1980 -> 1990 9 12 21  31-12-2004 217 34 

1990 ->  6 19 25  31-12-2003 183 55 

  228 302 530  31-12-2002 128 128 

         530 

Gemiddelde leeftijd 51,2        51,2         51,2   31-12-2010   503 

       Afmeldingen  -20 

Leeftijd oudste lid 79 81    Nieuwe  47 

Leeftijd jongste lid 7 8    31-12-2011   530 

 


