
ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER HET JAAR 2012

Datum : vrijdag 18 januari 2013, 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 2014
11. Organisatie Zuiderzeetocht 18 en 19 mei 2013
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering
13. Rondvraag
14. Wat nog meer ter tafel komt

Aantal aanwezige leden: 30 

1. Opening door de voorzitter  
Om 20.12 uur wordt de 11e algemene ledenvergadering geopend door de voor-
zitter. Dick heet eenieder van harte welkom en vraagt even speciale aandacht 
voor de aanwezigheid van de pastoor van de Vincentiuskerk, e.e.a. in verband 
met de naderende pelgrimstocht. Ook wordt aandacht gevraagd voor Lou 
Snoek, die na afloop van de vergadering een presentatie zal houden over een 
tweetal wandelklimtochten onder het motto 'wilskracht en doorzettingsvermogen' 
en Dick memoreert aan de bijzondere band die onze vereniging heeft met de 
slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand. De vierdaagse sponsorloop in 2001 om 
geld in te zamelen voor de slachtoffers is immers mede aanleiding geweest tot 
de oprichting van 'n Loopie. 

2. Mededelingen en bestuursbeleid  
Om te beginnen komt de Zuiderzeetocht 2012 ter sprake, ondanks alle 
concurrentie was er weer grote belangstelling voor deze klassieker. Ook de 
Nijmeegse vierdaagse was weer een hoogtepunt; veel leden deden hieraan mee 
en dankzij de fantastische verzorging onderweg waren er wederom nauwelijks 
uitvallers. Dick complimenteert de verzorgers nogmaals geheel terecht. De 
Divema avondvierdaagse was weer een uitdaging, vooral voor de jeugd, en de 
belangstelling was in 2012 al behoorlijk groter dan in het jaar daarvoor. De 
voorzitter vertelt tenslotte dat de vierde pelgrimstocht eraan komt, zo'n 150 
personen zullen deelnemen aan deze wandeltocht in estafettevorm van 
Volendam naar Rome. In de werkgroep zit o.a. Cees Jonk, die hierover straks 
meer zal vertellen. 
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3. Notulen van de alg. ledenvergadering van vorig jaar  
De notulen van de jaarvergadering over 2011 zijn vorig jaar direct 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. 

4. Ingekomen stukken en uitgaande post  
Dick vervolgt met de mededeling dat er een aantal afmeldingen zijn binnen 
gekomen Bart en Mary de Block, Derk Derksen, Harrie en Gerlinde Kusters, Ria 
Berga, Jan ten Berge, Cor Smit, Els Bloem en Kristel Jilesen
Bij de ingekomen stukken zat een bericht van Els Bloem met het idee volgend 
jaar een Nieuwjaarsborrel te organiseren. Dit voorstel werd met veel 
enthousiasme ontvangen, dus we komen hier zeker op terug! 

5. Verslag van de penningmeester  
Het woord is nu aan de penningmeester. Het financiële verslag is reeds vóór de 
vergadering aan iedereen uitgereikt en verspreid. Het resultaat is onderaan de 
streep iets minder dan in voorgaande jaren; er waren wat extra kosten in 2012, 
waaronder de attentie tijdens de Zuiderzeetocht in verband met het 10-jarig 
bestaan. Cor meldt dat de Vierdaagse deelnemers een T-shirt cadeau hebben 
gekregen; dit shirt werd mede gesponsord door Divema. Ondanks alles is er 
toch een klein positief resultaat. Er zijn verder geen vragen over het verslag van 
Cor; het is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrole-commissie en 
wordt ook deze avond unaniem en onder applaus door de vergadering 
goedgekeurd. 
De laatste termijn van Cor zit erop en volgens de statuten mag onze 
penningmeester niet meer worden herkozen. Hij bedankt de aanwezigen voor 
het in hem gestelde vertrouwen gedurende al die jaren. Toen in 2001 
wandelvereniging 'n Loopie werd opgericht hadden ze 'gegokt' op 60 leden (het 
werden er 'iets' meer). Tijdens deze vergadering zal een nieuwe 
penningmeester worden voorgesteld en Cor kan ons deze opvolger van harte 
aanbevelen. Hij eindigt lachend met de woorden: “Ik hoop dat u mild over mij 
zult oordelen.” 

6. Verslag van de secretaris  
Secretaris Paul Moormann richt zich op het komende wandeljaar, aangezien 
Dick de hoogtepunten van 2012 reeds heeft besproken. Op 9 maart a.s. is er om 
9.00 uur een Heilige mis voor de start van de bedevaartstocht. Ook de 
groepsfoto zal deze ochtend worden genomen. Nog enige andere data en 
tochten voor 2013 worden genoemd: 

− 18/19 mei   : de Zuiderzeewandeltocht 2013
− 7 juli           : “Volendam in Beweging” (= Bake for Life)
− 16-19 juli    : Vierdaagse Nijmegen
− 16-19 sept. : 3e Divema Avondvierdaagse 
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          Voor de Zuiderzeetocht kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken; lijkt dit u wat, 
          geef het dan even door aan Paul, telefonisch of via e-mail. Paul vestigt de 
          aandacht nog even op de 3e editie van de Divema Avondvierdaagse en geeft 

aan veel steun te ontvangen van de Sportkoepel. Het afgelopen jaar waren er 
300 deelnemers (waarvan 200 jeugd), Paul hoopt op 400 deelnemers in 2013, 
dus  doe lekker mee, het liefst mét uw kinderen of kleinkinderen. Tot slot vraagt 
de secretaris of iemand een idee heeft wat de pelgrims kunnen meenemen (als 
een soort estafettestokje) van Volendam naar Rome. Het kruis van Het 
Kruispunt  wordt als idee gelanceerd. Andere suggesties zijn van harte welkom! 

7. Verslag van de Ledenadministrateur  
Ledenadministrateur Cees Jonk geeft de aanwezigen een idee van de samen-
stelling van de 560 leden van ’n Loopie; hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, de 
gemiddelde leeftijd, enz. Een overzicht treft u aan onderaan dit verslag. 
24 Leden hebben zich in 2012 afgemeld en 54 wandelaars hebben zich bij onze 
vereniging aangesloten. In voorgaande jaren moesten (nieuwe) leden nogal 
eens wachten op hun NHWB-ledenpasje; e.e.a. is in 2012 goed verlopen. Cees 
geeft aan dat u wijzigingen in  adresgegevens (verhuizing, nieuw e-mailadres) 
kunt doorgeven aan hem en/of aan Ton. Ook vraagt Cees aan de leden de inbox 
van hun e-mail regelmatig op te schonen. Bij het versturen van het clubblad en 
bij het beantwoorden van vragen ontvangt hij nogal eens de melding “mailbox 
vol”. 

8. Bestuursverkiezing  
Peter Tol wordt voorgesteld als opvolger van Cor; Peter is op het financiële vlak 
zeer deskundig en wordt door het gehele bestuur van 'n Loopie van harte 
aanbevolen. Er volgt een goedkeurend applaus vanuit het publiek. 
Vervolgens gaat voorzitter Dick staan voor zijn speech over Cor: “Op 22 oktober 
2001 was de allereerste vergadering van 'n Loopie, alle bestuursleden achter de 
tafel zijn al vanaf het begin van de partij, op Ton Tol na, die er in 2005 is bij 
gekomen. Cor heeft de vereniging al die jaren voorzien van goede verslagen, 
zijn inzet en inbreng waren (en zijn nog steeds) van grote betekenis, 
bijvoorbeeld m.b.t. Vierdaagse huisvesting, het pijlen van de 
Zuiderzeetochtroutes, het bedenken van routes en zijn aanwezigheid tijdens 
diverse NHWB-vergaderingen en ledenvergaderingen. 
Op een rustige, weloverwogen manier heeft Cor een grote bijdrage geleverd aan 
de vereniging; mede dankzij Cor is 'n Loopie geworden tot wat ze nu is. Er is 
altijd sprake geweest van grote saamhorigheid en een goede, informele sfeer.” 
Dick vervolgt: “met pijn in het hart moeten wij afscheid nemen van onze 
penningmeester en wij zijn ontzettend blij dat Cor toch beschikbaar blijft als 
vrijwilliger. Dank Cor, de samenwerking was voortreffelijk!” Als dank ontvangt 
Cor een mooie bos bloemen en een heerlijke fles wijn. 

9. Benoeming van de kascontrole commissie  
Van de kascontrolecommissie is Jack Bont dit jaar aftredend. Marijke Brocken 
mag nog een jaar en Pierre Hoogland wordt benoemd tot haar collega-
kascontroleur.  
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10.Vaststelling lidmaatschapscontributie voor 2013  
Voorstel van het bestuur: de lidmaatschapscontributie 2014 blijft wederom 
hetzelfde als in voorgaande jaren. De heren van het bestuur kijken naar Klaas 
Jonk die matig instemmend knikt met de woorden: “Maar ja, bijna verlies 
gedraaid het afgelopen jaar, he?” Opnieuw wordt besloten toch de 
lidmaatschaps-contributie niet te verhogen. 

11.Organisatie Zuiderzeetocht 18 en 19 mei 2013  
Over de Zuiderzeetocht valt het volgende te melden: er zijn een aantal nieuwe 
routes, waaronder een route richting Ilpendam. Vrijwilligers zijn van harte 
welkom! De prachtige flyers zijn klaar en kunnen worden verspreid, wie de 
komende weken buiten Volendam gaat wandelen: geef even een seintje aan 
Paul. Hij brengt dan een aantal flyers langs, die in zoveel mogelijk startlokalen 
kunnen worden neergelegd. Bent u op welke manier dan ook in de gelegenheid 
om ons te helpen, neem dan even contact op met één van de bestuursleden! 

12.Suggesties vanuit de ledenvergadering en 13. Rondvraag  
Kees Runderkamp noemt de overgang op IBAN, wilt u er meer over weten, kijk 
dan eens op www.overopiban.nl.
Klaas van Pietje vindt de deelname aan de verenigingsloopies niet om over naar 
huis te schrijven, misschien is het een idee deze loopies een paar keer op 
zaterdag te organiseren. Voorzitter Dick zegt te verwachten dat er meer lopers 
op de verenigingstochten af zullen komen naar aanleiding van de pelgrimstocht 
en stelt voor e.e.a. nog een maand of zes aan te zien. 
Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld of er nog een nachttocht komt? 
Secretaris Paul legt uit dat dit 'erg veel werk is voor weinig' en geeft aan het 
ontzettend jammer te vinden, maar de Midzomernachttocht zal waarschijnlijk 
voorlopig niet worden georganiseerd. Tenzij een aantal leden van 'n Loopie de 
tocht zelf willen organiseren, dan verzorgt 'n Loopie het eten en drinken voor 
onderweg! In principe ligt er een prachtige route klaar, namelijk een deel van de 
Stelling van Amsterdam. De nachttocht kan ook nog met 10 km worden ingekort, 
wellicht zijn er dan meer geïnteresseerden? Besloten wordt een oproep te doen 
in het clubblad en op de site: 'n Loopie stelt een datum voor en wacht af of een 
zogenaamde werkgroep de organisatie van de nachttocht wil oppakken. 

Cees Jonk krijgt het woord met betrekking tot de pelgrimstocht; het Kompas met 
o.a. richtlijnen/tips en de etappes is gemaakt. Bij voorgaande edities kwamen er 
diverse opmerkingen binnen – lettertype te groot, lettertype te klein, enz. –. 
Daarop had Cees in het nieuwe  A5-formaat alleen de aankomstdatum en 
aankomstplaats aangegeven, waardoor dus de letters iets groter konden 
worden. Dit heeft echter bij sommige tot misverstanden geleid, waardoor Cees 
nu voor ieder groepshoofd een nieuw exemplaar gemaakt met zowel de vertrek 
als aankomstplaats en data.
Voor de start is iedereen  deze uitgenodigd op 9 maart in de Vincentiuskerk; de 
pelgrims zullen worden gezegend en het is mogelijk een stuk mee te lopen met 
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de eerste groep! Wie nog vragen heeft: Paul Moormann is hoofdcontactpersoon 
en is bereikbaar van 05.00 tot 23.00 uur (aldus Cees). 
Aan het einde van de vergadering wordt nog even aandacht gevraagd voor de 
niet te versmaden cake van Evert Drum en vanuit het bestuur klinkt de vraag of 
er nog iemand is die wil biechten? De pastoor is aanwezig! 
Wie ideeën heeft over 'iets om mee te nemen onderweg' (een soort van 
estafettestokje, niet te groot, niet te zwaar) → uw suggesties zijn van harte 
welkom. 

13. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

14. Wat nog meer ter tafel komt
Zoals ieder jaar wordt toestemming gevraagd aan de penningmeester, dus deze 
keer aan Peter, of de vereniging nog een borreltje weggeeft? Peter gaat 
akkoord. Er volgt een korte pauze, waarna Lou Snoek een indrukwekkende 
lezing/presentatie zal houden over een deel van zijn leven na 1 januari 2001, te 
weten o.a. de beklimming van de Mont Blanc en de Kilimanjaro. Voorzitter Dick 
sluit de vergadering om 21.20 uur. 

Eind-
stand Mutatie

Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-
2013 31-12-2012 560 30

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 36 65 101 31-12-2008 455 38
1950 -> 1960 75 103 178 31-12-2007 417 50
1960 -> 1970 84 79 163 31-12-2006 367 65
1970 -> 1980 27 33 60 31-12-2005 302 85
1980 -> 1990 11 13 24 31-12-2004 217 34
1990 -> 6 15 21 31-12-2003 183 55

242 318 560 31-12-2002 128 128
560

Gemiddelde leeftijd 51,9        52,8        52,4 31-12-2011 530
Afmeldingen -24

Leeftijd oudste lid 80 82 Nieuwe 54
Leeftijd jongste lid 8 9 31-12-2012 560
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