
 
 

Jaargang 13, nummer 1: januari, februari, maart, april 2014. 
 
Beste wandelaars,  
 
Allereerst natuurlijk iedereen een gelukkig, gezond en sportief nieuw jaar gewenst! Wij 
hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook. Het eerste kwartaal hebben we elke maand een 
verenigingstocht, waarbij we nog even willen benadrukken dat bij de start routebeschrij-
vingen worden uitgedeeld, zodat iedereen de tocht in zijn of haar eigen tempo kan lopen.  
 
Een belangrijke datum is 17 januari; die vrijdagavond zijn jullie allemaal van harte welkom 
in De Schemerpit om de jaarvergadering van ’n Loopie bij te wonen. Aan iedere bestuurs-
taak zit een maximale termijn en helaas zit die erop voor onze voorzitter Dick Veerman. 
Derhalve is Dick aftredend en jammer genoeg niet meer herkiesbaar. Wilt u Dick nog een 
keer de hand schudden als voorzitter: kom dan naar de jaarvergadering! Er is trouwens 
nóg een goede reden om die avond te komen, we hebben namelijk weer een interessante 
spreker: Thomas Mooijer zal een zeer boeiende presentatie verzorgen na afloop van de 
vergadering. Thomas heeft van 27 juni t/m 26 augustus jl. in Japan de Shikoku 88 
tempeltocht gelopen. Dit is een pelgrimsroute van 1200 kilometer die je meeneemt langs 
88 boeddhistische tempels door bossen, bergen, grote steden, pittoreske dorpjes en langs 
de kusten van het prachtige eiland Shikoku (backpackend!). Echt de moeite waard, deze 
presentatie mag je niet missen! Dus.. tot de 17e!  
 

Namens het bestuur heel veel lees- en vooral wandelplezier !!  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
*** BELANGRIJKE (WANDEL) DATA  2014: 
  

 12 januari 2014: 1e verenigingstocht in het nieuwe jaar: rondje Warder/Etersheim 

 17 januari 2014: algemene ledenvergadering 'n Loopie 

 25/26 januari 2014: PWN Egmond Wandelmarathon 

 2 februari: verenigingstocht: ‘rondje Ilpendam’ 

 2 maart: verenigingstocht: wandeling vanuit Oudendijk 

 5 april (zaterdag): de Rinus Laan Wandeltocht; naar Marken en weer terug 

 4 mei: bloembollentocht Bloeiend Zijpe, www.bloeiendzijpe.nl  

 17/18 mei 2014: de 12e Zuiderzeewandeltocht vanuit Volendam 

 Juli: Volendam in Beweging!  
 

 
En natuurlijk staan er nog veel meer wandel opties op www.nhwb.nl en in het boekje 

Landelijk Wandel Programma 2014. 
                                                                                                                                            

http://www.bloeiendzijpe.nl/
http://www.nhwb.nl/


 
 
Het bestuur van 'n Loopie bestaat uit de volgende personen:  
 
Voorzitter:                    Dick Veerman, Jupiterlaan 16, 1131 VD  Volendam. 
                                     Telefoon: 0299-363741, e-mail: voorzitter@nloopie.nl                                                                                   
Secretaris:                   Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam.  

                               Telefoon: 06-24593990, e-mail: secretaris@nloopie.nl 
Penningmeester:         Peter Tol, Jan Platstraat 54, 1132 HH  Volendam. 

                               Telefoon: 06-10871884, e-mail: penningmeester@nloopie.nl 
Ledenadministrateur:  Cees Jonk, Jan Platstraat 16, 1132 HG  Volendam. 

                               Telefoon: 0299-320707, e-mail: ledenadministratie@nloopie.nl 
Bestuurslid:                 Ton Tol, Galjoen 43, 1132 GM  Volendam. 
                                    Telefoon: 0299-350094, e-mail: bestuurslid@nloopie.nl 
 

 
 
** Wandelsportvereniging ‘n Loopie, t.a.v. secretaris Paul Moormann 
    Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam (= tevens onze ‘ideeënbus’),  
    tel: 06-24593990, secretaris@nloopie.nl 
** Redactie clubblad en website:  
    Candy Smit, redactie@nloopie.nl of tel: 06-10512769 
 

Contributie per jaar:              volwassenen…………………….…………………………..……€    8.00                                                
                                              jeugdleden tot 16 jaar………… ……….……………………….€    4.00  
                                              gezinslidmaatschap (meer dan 1 lid op hetzelfde adres)..….€  12.00 
** In het lidmaatschap zit tegelijk het lidmaatschap van de NHWB ** 

 
 
VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
- regelmatig ontvangen van het clubblad van de vereniging met allerhande informatie, 

o.a. over (georganiseerde) wandelingen 
- vrije deelname aan alle wandelingen en bijeenkomsten van de vereniging 
- ontvangen van onze Nieuwsbrief via e-mail 
- ontvangen van ‘Voetnoten’ van de NWB, 10x per jaar 
- vaak korting bij deelname aan een wandeltocht bij inschrijving 
- ontvangen van NWB Landelijk Wandelprogramma, ieder jaar 
- korting bij een aantal van onze sponsors 

 

BEZORGERS VAN HET CLUBBLAD  
 

Voor de bezorging van het clubblad krijgen bestuur en redactie de medewerking van een 
aantal leden. Naast enkele bestuursleden gaan de volgende personen voor u door weer 
en wind de deur uit: Bep Jonk, Afra Koning, Wim en Griet Kras, Jan Schilder Vik, Thoom 
Smit, Klaas Springer, Ton Sterk, Cor Veerman, Evert Veerman (Job), Karin en Roel 
Veltman. Onze hartelijke dank voor de bereidwillige medewerking!  

mailto:voorzitter@nloopie.nl
mailto:secretaris@nloopie.nl
mailto:penningmeester@nloopie.nl
mailto:ledenadministratie@nloopie.nl
mailto:bestuurslid@nloopie.nl
mailto:secretaris@nloopie.nl
mailto:redactie@nloopie.nl


 
LID WORDEN VAN WANDELVERENIGING 'N LOOPIE? 
 
Nieuwe leden en jeugdleden heten wij natuurlijk graag van harte welkom!  
Inschrijfformulieren vindt u bij onze sponsor Sporthuis Theo Tol aan de Julianaweg; 
wanneer u de aanmelding volledig hebt ingevuld kunt u deze inleveren bij Cees Jonk, Jan 
Platstraat 16, Volendam. U kunt Cees Jonk ook even bellen of e-mailen, hij zal u dan 
graag een inschrijfformulier doen toekomen. Tenslotte kunt u zich inschrijven via het 
aanmeldingsformulier op de website www.nloopie.nl; na betaling van de contributie wordt u 
aangemeld bij de NHWB en ontvangt u de lidmaatschapskaart van de NHWB.  
 
 

                                                                                                                                                       

             
 
        Zeestraat 5, Julianaweg 86, 

           De Stient 20, Volendam 

                  www.theotol.nl                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
AANTAL LEDEN 'N LOOPIE 
 
Op 11-12-13 telde onze wandelvereniging maar liefst 595 leden!   
 
 

          Jo Spierstraat 12, 1132 XB  Volendam, tel: 06-53658241    
                                            

 
 

CLUBBLAD OOK OP DE WEBSITE 
 
Sinds 1 januari 2012 staat het clubblad, naast de e-mail- en/of papieren versie, ook in zijn 
geheel op onze site www.nloopie.nl  
 

 

WANDELEN IN HET DONKER 
 

Let op: denk aan verlichting (reflectiebandjes) aan bovenlichaam, armen en/of benen  
wanneer u 's avonds in het donker gaat wandelen!! 
 
 

http://www.nloopie.nl/
http://www.nloopie.nl/


 

 
 

ZUIDERZEETOCHT 2014 
 
Op 17 en 18 mei a.s. organiseren wij voor de 12e maal onze jaarlijks wandeltocht rondom 
de voormalige Zuiderzee. De mal voor de medaille ligt al klaar en we zijn alweer bezig met 
de voorbereidingen. We gaan er weer wat moois van maken, dus noteer de data alvast!   
 
 
DE AVOND WANDEL 4-DAAGSE VOLENDAM 
 
Van 16-19 september jl. kwam je in alle hoeken en gaten van de gemeente de deelnemers 
tegen van de 3e Mastermate/Divema Avond Wandel4Daagse.  
 

Ruim 200 deelnemers vertrokken op maandag 16 september vanaf de clubcorner in het 
KRAS/Stadion voor hun eerste dag. Met een briefje met daarop een 5km of 10km 
beschrijving, onder het toeziend oog van de Burgemeester van Beek en een tevreden 
organisatie op de achtergrond, was hiermee de kop er af! De eerste van vier dagen 
wandelen in de Avond Wandel4Daagse ging van start. Opvallend was het aantal jonge 
deelnemers. Deze trotseerden met vader, moeder, bappie of bessie het op twee van de 
vier avonden herfstachtige weer. Maar dat mocht de vreugde niet drukken op de laatste 
dag. Bij aankomst bij de clubcorner namen zij met trots hun officiële kruisje in ontvangst. 
Sommige voor de eerste keer, velen voor de derde keer, maar ook een paar ‘uitschieters’, 
27e , 28e en 29e keer. Het maakt namelijk niet uit of je een avond in Edam-Volendam, 
Monnickendam of Purmerend loopt. Je mag gewoon doortellen waar je gebleven was. 
 

De organisatie wil nogmaals alle personen die deze 4Daagse mogelijk hebben gemaakt  
van harte bedanken: Mastermate/Divema, Molenaar&Zwarthoed Adviseurs, Vishandel 
Lekkers, Bakkerij Ab van Pooij, FC Volendam, Jaap Visser (dakhaas), Sijmen 
Runderkamp en de medewerkers en stagiaires van Sport-Koepel Edam-Volendam. 
 

Volgend jaar, van 15 september tot en met 18 september 2014, is er weer een Avond 
Wandel4Daagse, zet het alvast in uw agenda! Zie ook: www.sportkoepel.com 
 
 
NIEUW E-MAILADRES? 
 
Zoals bekend sturen wij onze leden geregeld een nieuwsbrief via e-mail. Heeft u  
een nieuw e-mailadres of had u bij uw aanmelding nog geen e-mailadres en nu wel?  
Geef dit dan s.v.p. ook even aan ons door! Dan kunnen wij u altijd van de meest  
recente informatie en eventuele wijzigingen op de hoogte houden! 

www.sportkoepel.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN SCHRIJVEN VAN AFTREDEND VOORZITTER DICK VEERMAN: 
 
Gewaardeerde wandelvriendinnen en wandelvrienden. 
 
Jammer genoeg is het zover. Na ruim 12.5 jaar treed ik af als voorzitter van de 
wandelvereniging ’n loopie. Opgericht in mei 2001 en 3 termijnen van 4 jaar te hebben 
gefunctioneerd als voorzitter vermelden de statuten dat ik dien af te treden. Plaats maken 
voor een jongere generatie met nieuwe frisse ideeen die de wandelvereniging bij de tijd 
houdt en verder ontwikkelt, is voor mij vanzelfsprekend.  
 
Met een gerust hart neem ik afscheid. Mijn collega bestuursleden van het eerste uur 
Cees Jonk en Paul Moormann, Ton Tol iets later aangetreden en de onlangs aan- 
getreden Peter Tol zijn voortreffelijke bestuurders. Daarnaast zijn het bevlogen wandelaars 
die zullen streven naar het allerbeste voor onze vereniging. 
 
Vanaf dag 1 is dat altijd de insteek geweest en heeft geleid tot een wandelvereniging 
met 600 leden, een eigen Zuiderzeewandeltocht gedurende 2 dagen, een avond 
wandelvierdaagse, een midzomer nachtwandeltocht over 70km en de tweemaandelijkse 
wandeltochten. Onze vermaarde verzorgingsploeg van de vierdaagse van Nijmegen onder 
de bezielende leiding van Tom en Marja. 
Dit jaar alweer de 12e jaargang van ons clubblad. Redactie, copy, nieuwsgaring, ontwerp 
foto’s enz. alles in handen van de stille kracht op de achtergrond Candy Smit. 
Een belangrijk bindend element binnen onze vereniging 
 
Dit alles kan alleen tot stand komen met behulp van vrijwilligers, veel vrijwilligers zelfs. 
Ik vermeld dan ook met nadruk dat de vele vrijwilligers mede bepalend zijn geweest voor 
de groei en bloei van onze wandelvereniging. Vanuit de grond van mijn hart dank ik 
iedereen die op welke wijze dan ook zich inzet voor onze wandelvereniging. 
 
Tenslotte dank ik mijn bestuur voor de prachtige samenwerking en kameraadschap binnen  
het bestuur alsmede voor de voortreffelijke wijze waarop de bestuursfuncties werden 
uitgevoerd. Ik eindig met de woorden die ik eerder heb uitgesproken: 
het is een voorrecht dat ik de afgelopen 12.5 jaar uw voorzitter mocht zijn. 
 
Vaarwel wandelvereniging ’n Loopie,  je bent in goede handen.  
 
 
 

 
 



 
 
 
HET DONDERDAGOCHTENDLOOPIE 
 
Nog steeds gaan elke donderdagochtend een paar wandelaars gezamenlijk op pad voor 
een lekker loopie van anderhalf tot 2 uur rond en door Volendam. Zowel leden als niet-
leden kunnen meewandelen. De start is wekelijks om 09.30 uur bij Sporthal Opperdam 
aan de Heideweg. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden, probeer het ook eens!  
De routebeschrijving is evt. op te vragen bij Paul Moormann.  
 
NIEUW BANKREKENINGNUMMER? 
 

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geeft u dit dan ook even door aan de 
ledenadministrateur (het complete nummer, met IBAN), bij voorkeur via e-mail:  
ledenadministratie@nloopie.nl 
 
 

 

mailto:ledenadministratie@nloopie.nl


 
 

 

DE GOUDEN KRUIS DRAGERS VERENIGING 
Bron: http://www.goudenkruisdragers.nl/dutchnew/indexd.html 
 
Nog niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van de Gouden Kruisdragers; deze 
vereniging behartigt de belangen van haar leden. Dit doen zij door alle ontwikkelingen 
rond de Vierdaagse nauwkeurig te volgen en hierover in dialoog te blijven met de 
Vierdaagse organisatie.  
 
Als lid kun je ook rekenen op het volgende: 
- Als welkomstcadeau een Gouden Kruisdragers badge voor op je rugzak;  
- 2 x per jaar een circulaire met het laatste nieuws rondom de Vierdaagse;  
- Een gratis aan te vragen unieke lustrumspeld ter ere van ieder lustrum (15e, 20e, etc.); 
- Automatisch lidmaatschap van de KNBLO-NL, inclusief persoonlijke ledenpas;  
- Korting op alle KNBLO-NL wandeltochten, zoals 5 euro korting op de Vierdaagse;  
- Een feestelijke bijeenkomst in Nijmegen op de maandag voor de Vierdaagse, waarbij 

de voorzitter van de Vierdaagse aanwezig is en een toespraak houdt; 
- Meeting points tijdens de eerste, tweede en derde dag van de Vierdaagse;  
- Landelijk Wandel Programma, hét overzicht van wandeltochten in Nederland;  
- Wandelsportmagazine 5 keer per jaar thuisbezorgd;  
- Een uitnodiging voor de jaarlijkse reünie in het najaar; 
- Een algemene ledenvergadering in het voorjaar;  
- Voor diegenen die 35 keer of vaker de Vierdaagse liepen: een gratis kaartje voor de 

tribune aan de Via Gladiola (bij meer dan 40 keer: 2 gratis kaartjes).  
 

 
 
Lid worden: kan via bovengenoemde website of via: secretariaat Vereniging Gouden-
Kruisdragers Vierdaagse, Van Karnebeekstraat 153, 3317 KW  Dordrecht. 

http://www.goudenkruisdragers.nl/dutchnew/indexd.html


INTERVIEW MET……… PIET SNIEDER ! 

Deze nog vrij nieuwe rubriek bestaat uit 10 vragen, telkens aan een ander lid van 'n Loopie. 
De 11e vraag is elke keer anders en zal worden gesteld aan de volgende geïnterviewde. 

 
1. Naam: Piet Snieder. Lid sinds: vanaf het begin (ongeveer).  

Hoe ben je bij ’n Loopie terechtgekomen? Daar werd onder het wandelen over 
gesproken, ja waarom zou je dat eigenlijk niet doen? 
 

2. Waar komt je passie voor het wandelen vandaan? Voor de 1e keer heb ik in de 
militaire dienst in 1961 mee gedaan om het feit dat je er 2 extra verlof dagen voor 
kreeg en gezien ik de dienst 0,0 vond heb ik met de oefenmarsen mee gerekend 
600 kilometer gelopen. Elke week op de woensdag op pad vond ik al een feest 
omdat je dan niets met het alles te maken had, heerlijk de vrije natuur in. Zo gaf ik 
ook elk half jaar een 0.5 liter bloed waar je dan ook weer 1 extra verlofdag voor 
kreeg.  
 

3. Voor welke (soort) wandeling kunnen we je ’s nachts wakker maken? De 
Vierdaagse in Nijmegen vind ik prachtig; je moet er natuurlijk wel je benen voor uit 
de naad lopen maar wanneer je getraind bent zoals de groep waar we geregeld 
mee op stap gaan, is het voor ons een makkie.  
 

              = de 16e !!! 
 

4. Wandel je het liefst georganiseerd of juist op eigen houtje, en waarom? Wel 
met alle twee manier kan ik overweg, maar wanneer ik solo wandel kan ik m’n eigen 
tempo bepalen en dat is knap op tempo gebaseerd.  
 

5. Wat was je mooiste wandelmoment ooit? Drie keer heb ik meegedaan met die 
wandelmarathons, zoals we de laatste in Italië liepen met een stel echte 
wandelvrienden waar je van op aan kunt en daar zijn we af en toe mee op stap 
geweest in Duitsland, en met de groep waar ik zaterdags 25 km mee wandel  

           proberen we elk jaar een lang weekend lopend ook in Duitsland door te brengen.  
 

6. Heb je wel eens blaren of andere wandel ‘ongemakken’ en wat doe je ertegen? 
Een heel enkele keer heb ik wel eens een blaar maar dat komt dan door de 
verkeerde sokken. Ben ook een keer verlost van een meniscus en heb daar door 2 
jaar de Vierdaagse 4 x 30 km gelopen maar dit jaar zijn daar weer 10 km bij 
gekomen.  



 
7. Welk drankje heb je het liefst na een fikse wandeltocht en waarom? Een paar 

biertjes hetgeen er bij gelegenheid wel eens wat meer worden maar na veel training 
hebben we daar ook geen last van.  

 
8. Wat is jouw gouden tip om een niet-wandelaar aan het wandelen te krijgen? Er 

op hameren dat het super goed voor je gestel is. Ben in 2008 geopereerd en 3 
omleidingen gekregen maar was binnen de kortste keren weer op de been en 
hersteld doordat ik conditie had en blijvend heb, maar je moet wel blijven wandelen. 
Ben ook wel eens blij wanneer ik thuis ben en het regent om niet te gaan, want op 
me kont zitten kan ik ook. Kom er voor uit dat ik mooiweer wandelaar ben, maar als 
je onderweg bent, valt er niet te stoppen.  
 
 

9. Je grootste kick op wandelgebied? Nou wanneer een wandeling er op zit en je in 
de bank kan laten vallen, dan heb je toch een tevreden gevoel.  
 

10. En het meest bizarre wat je ooit hebt meegemaakt tijdens het wandelen? Ja 
wat heet bizar: na een dag wandelen in Nijmegen en dan door de warmte de zaak 
wordt afgekitst, weer terug naar Volendam.  
 

 
 

 
 
11a. Wat is jouw ‘wandeling van het jaar’? Toch wel de Vierdaagse van Nijmegen.  
 
11b. Welke (gekke of leuke of aparte) vraag zou je willen stellen aan de volgende 
geïnterviewde wandelaar?  
Moeilijk; tot wanneer blijf jij je bezighouden met de strijd om gezond te blijven?  
 
Zelf probeer ik de 100ste Vierdaagse mee te wandelen en dat is naar ik meen nog 3 jaar, 
maar ben nu 73,5 jaar, dus wie zal het zeggen……………… Piet Snieder 
 



NIEUWE OPLEIDING VERKEERSREGELAARS 
  
Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars 
 
Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die bij wandelevenementen zorgen 
voor een goed verloop. U komt ze tegen bij het parkeren, bij afgesloten straten, bij het 
oversteken van straten waar verkeer rijdt. Zij regelen het verkeer bij uw evenement op een 
veilige manier. Verkeersregelaars worden opgeleid door de politie. Met ingang van heden 
gebeurt dat met een nieuwe e-learning cursus.  
Rond de opleiding van verkeersregelaars zijn afgelopen jaren verschillende knelpunten 
geconstateerd door organisatoren: de kwaliteit verschilt per gemeente, de cursus bleek 
vaak moeilijk te organiseren, bij gemeentegrensoverschrijdende evenementen moeten 
meerdere aanstellingen verkregen worden, etc. NOC*NSF, sportbonden, Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en de Politieacademie zochten afgelopen jaar naar een 
oplossing hiervoor. Als resultaat daarvan is een nieuwe cursus verkeersregelaar 
ontwikkeld, die mede gefinancierd is door KNBLO-NL en NWB. Deze zgn. e-learning 
cursus wordt via internet aangeboden.  
 
Informatie over de cursus 
Hieronder treft u puntsgewijs informatie aan over de nieuwe e-learning cursus:  

- Voor lidorganisaties van sportbonden zijn er geen kosten verbonden aan deelname 

- De cursus kan gevolgd worden via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl 
- De cursus duurt ongeveer een half uur 
- Om de cursus te kunnen volgen heeft de deelnemer een inlogcode nodig 

- Om de cursus te kunnen volgen en na afloop een verklaring te kunnen ontvangen 
dient de deelnemer een geldig e-mailadres op te geven 

- Om na afloop een verklaring te kunnen printen, is toegang tot een printer nodig 

- Inlogcodes worden verstrekt door de Stichting Verkeersregelaars Nederland 

 
Wandelvereniging ’n Loopie is voornemens om samen met de Gemeente Edam-
Volendam een cursus te organiseren voor maximaal 10 verkeersregelaars. Leden 
die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden voor het volgen van de 
cursus via de site van de wandelvereniging of aanmelden tijdens de eerstvolgende 
jaarvergadering.  

 

 

 10% KORTING OP ALLE VOETPRODUCTEN VOOR LEDEN VAN ’N LOOPIE! 

  

http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/


 
 

 
 
 
VERSLAGEN EN FOTO'S  BEDEVAARTTOCHT VOLENDAM - ROME 
 

Niet alle verslagen met foto’s van de bedevaarttocht zijn heelhuids bij ons terecht 
gekomen. Gelukkig waren de heren van weekblad de Nivo zo aardig het hele boekje aan 
ons door te sturen! Dit prachtige geheel is nu dus te bewonderen en door te bladeren op 
onze website; zeer de moeite waard, echt even lezen!  
 
 
VERENIGINGSWANDELTOCHTEN BEGIN 2014 
 
Verenigingswandeltochten zijn tochten waaraan we met zoveel mogelijk leden van ’n  
Loopie willen deelnemen. De komende maanden komen hiervoor in aanmerking:  
 

 Zondag 12 januari 2014: rondje Warder/Etersheim 

 Zondag 2 februari 2014: rondje Ilpendam 

 Zondag 2 maart 2014: wandeling vanuit Oudendijk 

 Zaterdag 5 april 2014: de Rinus Laan Wandeltocht; Volendam-Marken-Volendam 

 Zaterdag en zondag 17/18 mei: de Zuiderzeetocht 

 In juli: Volendam in Beweging! 
 
Ook niet-leden zijn uiteraard van harte welkom! 
 
Startplaats van de verenigingstochten: Sporthal Opperdam aan de Heideweg; vertrek: 
08.30 uur (dit geldt ook voor 2 maart, en dan rijden we eerst met de auto naar Oudendijk). 
Meedoen aan de wandeltochten is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden, 
uitgezonderd de consumptie(s) tijdens de rustpauze. Zelf de tocht inkorten is uiteraard 
altijd mogelijk! Meestal zijn er routes van 15 en 25 km.  
 
 

= WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL VEEL WANDELPLEZIER! = 
 

Kijk voor meer nieuws regelmatig op www.nloopie.nl en houd weekblad Nivo goed in 
de gaten!  

 

http://www.nloopie.nl/


* * * *  U I T N O D I G I N G  * * * * * 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 JANUARI 2014 
 
 

Datum: vrijdag 17 januari 2014; aanvang: 20.00 uur (met koffie) 
Plaats: ‘De Schemerpit’, de kantine van de tafeltennisvereniging, Westerven 43.  

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering jaarlijks op een 
vrijdagavond in januari. Het programma van de vergadering ziet er als volgt uit: 

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 kascontrolecommissie 
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
11. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei  
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor zijn ter lezing vooraf 
beschikbaar bij de secretaris. Ook tijdens de vergadering zijn deze notulen beschikbaar. 
De vergadering zelf duurt meestal 1 tot anderhalf uur. Na het sluiten van de vergadering 
en een korte pauze komt er nog een spreker met een zeer interessant wandelthema. 
Daarna is er nog gelegenheid om even gezellig na te zitten.  

De bestuursleden waarderen de aanwezigheid van de leden tijdens de jaarvergadering 
altijd enorm, zij zijn er immers voor de leden! Het is zeker niet de bedoeling dat het bestuur 
alleen maar vertelt hoe het is gegaan het afgelopen jaar en wat de plannen zijn voor het 
komende jaar. Juist úw inbreng is van harte welkom! De leden van het bestuur zijn 
benieuwd naar uw tips, ideeën, commentaar, enz. Ook is er tijdens de algemene 
ledenvergadering ruimschoots gelegenheid voor het stellen van al uw vragen.  

Wij zien u dus heel graag op vrijdagavond 17 januari a.s.! 


