
ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER 2013 

 

Datum   : Vri jdag 17 januari 2014, 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 vorig jaar 

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 2015 

11. Organisatie Zuiderzeetocht 17 en 18 mei 2014 
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag 

14. Wat nog meer ter tafel komt 
 

Aantal aanwezige leden: 37  
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Er liggen 3 overheerlijke cakes klaar voor de wandelaars namens Evert Drum, die 

zelf helaas deze avond niet aanwezig kan zijn. Om 20.10 uur wordt de algemene 
ledenvergadering geopend door voorzitter Dick Veerman. De aanwezigheid van de 
leden wordt zeer op prijs gesteld; Dick heet eenieder van harte welkom. Een speciaal 

welkomstwoordje wordt gericht aan Thomas Mooijer, die na afloop van de vergade-
ring een presentatie zal verzorgen over de Shikoku 88 tempeltocht, een pelgrims-

route van 1200 kilometer in Japan, die hij heeft gelopen. Nog een speciaal welkom 
volgt voor Harry de Jong, vrijwilliger tijdens de Zuiderzeetocht en waarnemend 
voorzitter van de NHWB, alsook voor Klaas Jonk Drop die (per ongeluk expres?) net 

iets te laat binnenkomt.  
Aldus Dick kunnen we weer terugkijken op een fantastisch wandeljaar, met o.a. een 

schitterende pelgrimstocht van Volendam naar Rome, een succesvolle Zuiderzee-
tocht met grote belangstelling vanuit het hele land. Als altijd was de  Vierdaagse weer 
een hoogtepunt, waarbij wandelaars en de verzorging weer perfect op elkaar waren 

afgestemd. Ook een succes was de avondwandelvierdaagse met o.a. Peter Tol in de 
organisatie.  

Dick geeft aan dat dit zijn laatste jaarvergadering is als voorzitter. Vandaag is Dick 
aftredend en niet meer herkiesbaar, hij hoopt nog te mogen genieten van vele 
Vierdaagses en van zijn pensioen. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering 

zal Dick Veerman gewoon aanwezig zi jn, maar dan in de zaal ‘als lid van ’n Loopie’.    
 

 
 



2. Mededelingen en bestuursbeleid 

Het woord is aan Paul Moormann; er zijn een aantal afmeldingen, te weten Hans en 
Daan Peperkamp, Els Bloem, Derk Derksen, Ria Bergma, Gerlinde en Harry Kusters, 

Joop Goeman en Kees Runderkamp. 
 
Aandacht wordt gevraagd voor Theo Bruitzman. Theo is jarenlang lid geweest van ’n 

Loopie; helaas is hi j op 27 oktober jl. op 73-jarige leeftijd overleden. Wij wensen de 
familie en nabestaanden van Theo heel veel sterkte met dit verlies!   

 
Een andere binnengekomen mededeling is van Karin en Roel Veltman; zij willen zich 
op 23 december 2014 gaan inzetten voor Serious Request. Het Glazen Huis staat 

eind dit jaar in Haarlem; Karin en Roel willen een sponsortocht organiseren vanuit 
Volendam, via Purmerend en Zaandam naar Haarlem, een deel van de route 

“Stelling van Amsterdam”. In totaal ongeveer 55-60 km, maar later instappen kan ook 
(bijv. starten in Zaandam). Voor dit ontzettend leuke idee zal een werkgroep worden 
gevormd; vrijwilligers kunnen zich melden bij Paul of één van de andere 

bestuursleden. 
 

Tenslotte meldt Paul dat er een fusie aan zit te komen tussen de NWB en de 
KNBLO. Deze fusie zal grote gevolgen hebben, vooral voor de hoogte van de 
contributie, en was tevens de reden voor het aftreden van Fred Kuipers als voorzitter 

van de NHWB. Hoewel de fusie er zeker zal komen, heeft ’n Loopie vooralsnog tegen 
gestemd. Onze grote vraag is nu: “hoe gaan wij verder?” Zodra we meer weten 

zullen wij een extra ledenvergadering organiseren om de mening van onze leden te 
inventariseren.  
 

 
3. Notulen van de vergadering van vorig jaar 

De notulen van de jaarvergadering over 2012 zijn ter inzage aanwezig en komen kort 
ter sprake. Aangezien er geen vragen of opmerkingen over zijn, worden deze met 
dank aan Candy Smit vastgesteld.  

 
 

4. Ingekomen stukken en uitgaande post 
Paul geeft aan dat geïnteresseerden de stukken van de KNBLO m.b.t. de fusie 
kunnen inzien. Klaas van ’t Hoff neemt het woord even over van Paul om een aantal 

nadelen en mogelijke negatieve gevolgen van de fusie uit de doeken te doen, 
waaronder een fikse verhoging van de lidmaatschapscontributies.  

 
 
5. Verslag van de penningmeester 

Penningmeester Peter Tol voorziet alle aanwezigen van een exemplaar van de 
balans per 31 december 2013. Voor de Zuiderzeetocht en de Avondwandel 

-vierdaagse geldt een positief resultaat, de bedevaartstocht is afgesloten met een 
klein verlies, ontstaan door uitval van een paar groepen, het slotfeestje in de Pius X 
en wat extra reiskosten. Echter per saldo laat de resultatenrekening een mooi positief 

resultaat zien. Dit is mede te danken aan onze geweldige sponsoren en door de inzet 
van vele vri jwilligers kunnen we de kosten gelukkig veelal redelijk laag houden.  

 
 



5. Verslag van de penningmeester (vervolg) 

Onder de lasten staat een bijdrage c.q. eenmalige gift aan de LOVE; zi j kunnen het 
geld goed gebruiken en wij maken al jaren dankbaar gebruik van hun kanalen om 

onze wandelingen en vergaderingen aan te kondigen. Onze voorzitter Dick is ook 
voorzitter van de LOVE, de donatie was zijn voorstel, vanwege de onderlinge 
sympathie. Dick bedankt ’n Loopie namens de LOVE voor de bijdrage; het bedrag zal 

heel goed worden besteed.  
 

6. Verslag van de secretaris 
De secretaris benoemt een aantal naderende wandeltochten, 17 en 18 mei : de 
Zuiderzeetocht en in de week van 15 september vindt weer de avondwandel-

vierdaagse plaats. De inschrijving voor de 98ste Vierdaagse van Nijmegen start op 
maandag 3 februari. Paul meldt tevens dat het mogeli jk is verkeersleider te worden 

via een bepaalde website, maar misschien is het ook mogelijk een avond te 
organiseren o.l.v. een wijkagent. Meer informatie hierover volgt binnenkort!  
 

7. Verslag van de ledenadministrateur 
Ledenadministrateur Cees Jonk vertelt het e.e.a. over het bestand van ’n Loopie: het 

aantal afmeldingen en het aantal nieuwe leden en de verdeling man/vrouw. Helemaal 
onderin dit verslag vindt u een keurig overzicht van al deze gegevens. In oktober 
telde onze vereniging 600 leden:  na de Vierdaagse waren er een paar afmeldingen 

maar ook weer nieuwe aanmeldingen. Momenteel heeft wandelvereniging ’n Loopie 
594 leden. De gemiddelde leeftijd is iets gedaald, dit wil zeggen dat er een aantal 

jonge mensen is bijgekomen. Een heuglijk feit, vervolgt Cees, aangezien er geen 
rollators zijn toegestaan op het parcours van de Vierdaagse. Ons oudste lid heeft de 
mooie leeftijd van 83 jaar, deze eer is voor onze ‘pluimveespecialist’, oftewel: de 

Kippendokter. De jongste man is Rafael Kes; de kleinzoon van Nel Hoogland. 
Cees komt nog een keer terug op de verkeerde geldigheidsdatum op de ledenpasjes 

en verzekert nogmaals dat u uw pasje ondanks de drukfout gewoon het hele jaar 
door kunt blijven gebruiken; er komen dus geen nieuwe pasjes..  
De aandacht gaat nog even naar de pelgrimstocht, die in 2013 vol energie en 

enthousiasme is gelopen en georganiseerd. Weliswaar met een negatief resultaat 
onderaan de streep, vanwege de extra reiskosten en de hapjes en twee borrels 

tijdens de afsluitingsbijeenkomst in de Pius X. Maar dit kon er best nog af, van de 
rente van vorige jaren. Wat de organisatie/werkgroep betreft geeft Cees het stokje 
door aan iemand anders, “ik mag niet meer van mijn vrouw”. Degene die deze leuke 

taak wel zou willen overnemen kan zich melden bij Cees of een van de andere 
bestuursleden.  

Deelnemers/deelneemsters of andere geïnteresseerden die nog een fotoboek van de 
pelgrimstocht willen kunnen hierover contact opnemen met Paul.  
 

M.b.t. de Zuiderzeetocht kri jgt Ton Tol het woord: er waren het afgelopen jaar zo’n 
1300 lopers, op de zaterdag iets minder en op de zondag iets meer dan anders. Er 

waren gelukkig weer veel vrijwilligers om de organisatoren bij te staan, het weer was 
goed en alle wandelaars zijn weer heelhuids teruggekeerd. Wie wil helpen op 17 
en/of 18 mei a.s. kan zich hiervoor nu al aanmelden. De vrijwi lligers van vorig jaar 

zullen sowieso weer worden benaderd, volgens Ton ‘durven die meestal geen nee te 
zeggen’. Wat natuurlijk niet waar is, want het is gewoon heel erg leuk en gezellig om 

erbij te zi jn!  
 



8. Bestuursverkiezing 

Dick Veerman vraagt geheel terecht een applausje voor zijn broer Klaas in de zaal; 
hij is er weer! Zoals al eerder aangekondigd, treedt Dick dit jaar af. Paul Moormann 

wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. Als 
opvolger van Paul wordt ook een zeer geschikte kandidaat voorgesteld, nameli jk Jan 
Koning. “Jan is gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven”, vertelt Dick. Alle aanwezi-

gen gaan hiermee akkoord. Paul bedankt Dick voor alles, “we hebben een aantal 
prachtige jaren gehad samen en wij gaan zo door!” Dick geeft aan dat Paul meteen 

zijn functie mag overnemen en Paul leidt de vergadering verder, alsof hi j nooit iets 
anders heeft gedaan.   
 

 
9. Benoeming van de kascontrolecommissie  

Van de kascontrolecommissie is Marijke Brocken dit jaar aftredend. Pierre Hoogland 
mag nog een jaar en Cor Veerman (een andere dan de vorige Penningmeester voor 
de goede orde) wordt benoemd tot zijn collega-kascontroleur, met volledige 

instemming van de vergadering.  
 

 
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie 
Cees richt het woord tot Klaas Jonk (Drop): “vertel!” waarop Klaas antwoordt: “ik geef 

het op!” De ledenadministrateur geeft aan dat er sprake is van een sterke financiële 
positie. Wel gaan we kijken naar een opfrisbeurt van de website; we willen deze in 

ieder geval meer interactief maken en dat gaat wel wat kosten. Verder voorziet het 
bestuur geen grote uitgaven dit jaar, dus de lidmaatschapscontributie hoeft wederom 
niet te worden verhoogd.    

 
 

11. Organisatie Zuiderzeetocht 17 en 18 mei 2014 
Het onderwerp Zuiderzeetocht is al ter sprake gekomen onder punt 7. Voorzitter Paul 
meldt nog wel dat ‘het Ootje’ (van Jans van Baarsen) dit jaar op de medaille zal 

prijken.  
 

 
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
Er zi jn geen suggesties vanuit de ledenvergadering.  

 
 

13 en 14. Rondvraag en wat nog meer ter tafel komt 
Behoudens de vraag van Paul aan de penningmeester “geef je er nog eentje weg?” 
zijn er geen vragen.   

 
 

Om 10 voor 9 sluit voorzitter Paul de vergadering en wordt de beamer geïnstalleerd 
voor de fantastische presentatie van Thomas Mooijer over de Shikoku 88 tempeltocht 
(Japan), die hij heeft gelopen. Wie meer informatie wenst over deze pelgrimsroute 

van 1200 kilometer kan dit aangeven via redactie@nloopie.nl 
 

 
 

mailto:redactie@nloopie.nl


 
Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-
2014 

 

     

Geboortejaar Vrouw Man Totaal  

1930 -> 1940 3 9 12  

1940 -> 1950 37 66 103  

1950 -> 1960 74 111 185  

1960 -> 1970 98 83 181  

1970 -> 1980 28 35 63  

1980 -> 1990 9 14 23  

1990 ->  8 19 27  

 257 337 594  

     

Gemiddelde leeftijd 52,5        53,1         52,8   

     

Leeftijd oudste lid 81 83   

Leeftijd jongste lid 9 5   

     

 


