ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER 2014
Datum : Vrijdag 16 januari 2015, 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. Verenigingstochten
9. Estafette wandeltocht Barcelona
10. Bestuursverkiezing
11. Vacature(s) 2016
12. Benoeming kascontrolecommissie
13. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar
14. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei
15. Suggesties vanuit de ledenvergadering
16. Rondvraag
17. Sluiting
Aantal aanwezige leden: 52.

1. Opening door de voorzitter
Om 20.07 uur wordt de vergadering voor het eerst geopend door voorzitter Paul
Moormann; hij heet iedereen van harte welkom. Voor de aanwezigen liggen er weer
een paar overheerlijke plakken cake klaar van Ab van Pooy, met dank aan Evert
Drum!
Paul geeft aan dat we het deze avond zeker gaan hebben over de fusie van de NWB
en de KNBLO (nieuwe naam: KWBN) en de gevolgen voor ’n Loopie en haar leden.
2. Mededelingen en bestuursbeleid
Een aantal leden heeft gemeld helaas vanavond niet aanwezig te kunnen zijn, te
weten: Bart en Mary de Block, Derk Derksen, Jan Schilder (Vik), Gerlinde en Harry
Kusters, Hans Peperkamp. Gevraagd wordt even stil te staan bij het overlijden van
drie leden van ’n Loopie: Afra Koning, Frits v.d. Zee en Crelis Keizer.
3. Notulen van de vergadering van vorig jaar
De notulen van de jaarvergadering over 2013 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
Klaas van ’t Hoff neemt het woord even over van Paul en komt naar voren met een
brief m.b.t. een aantal mogelijk negatieve gevolgen van de fusie, waaronder een
fikse verhoging van de lidmaatschapscontributies. Cees Jonk zegt het hierover graag
te willen hebben bij agendapunt 13.

5. Verslag van de penningmeester
Het woord is aan penningmeester Peter Tol: 2014 is een goed jaar geweest met een
positief resultaat van € 1083,44. Het eigen vermogen van de vereniging is hiermee
gegroeid naar ongeveer 26.000 euro. Een grote uitgavenpost dit jaar was de website,
daarnaast was er nog een extra uitgave in de vorm van de medailles voor de
Zuiderzeetocht. In het voorgaande jaar zijn deze kosten niet aan ons doorberekend,
en daarom was het resultaat van vorig jaar achteraf gezien te hoog. Terecht kregen
we nu alsnog de rekening voor de medailles van 2013 gepresenteerd. De Avondvierdaagse en de Zuiderzeetocht gaven een mooi positief saldo. Het komend jaar zullen
de fusie en de Marken Express waarschijnlijk wat extra kosten met zich mee
brengen. Op dit moment zijn er nog geen vragen vanuit het publiek met betrekking
tot de fusie.

6. Verslag van de secretaris
Jan Koning wijst de aanwezigen nogmaals op onze vernieuwde website. Het is een
interactieve site geworden, dus wij ontvangen graag foto’s en wandelverhalen; er is
ook een gastenboek en een link naar Twitter. Berichten of foto’s die worden
verstuurd via Twitter, voorzien van “#nloopie”, worden automatisch op de site
gepubliceerd. Jan roept op verslagen van wandelingen en foto’s te delen. De site is
ook gelinkt aan Facebook, waarop belevenissen en zelfs filmpjes kunnen worden
geplaatst. Allemaal een account aanmaken dus!

7. Verslag van de ledenadministrateur
Voor de allerlaatste keer is het woord aan Cees Jonk, in zijn functie van ledenadministrateur. Cees meldt dat in het afgelopen jaar 20 leden hun lidmaatschap
hebben opgezegd, gelukkig hebben 40 wandelaars het licht gezien en zijn dus lid
geworden van ’n Loopie. Momenteel heeft de vereniging 614 leden. Een overzicht
van de verdeling man/vrouw, leeftijd, etc. vindt u helemaal onderin dit verslag.
Cees bedankt alle leden voor de geweldige medewerking de afgelopen jaren en
vraagt alle aanwezigen vooral door te gaan met het zoveel mogelijk digitaal
aanleveren van veranderingen in gegevens.

8. Verenigingstochten
Paul noemt nog even de veranderingen wat de verenigingstochten betreft: vanaf 1
januari 2015 loopt er telkens iemand van het bestuur van ’n Loopie mee en bij de rust

(Etersheim, Ilpendam, Oudendijk, Marken) krijgen de wandelaars hun eerste kopje
koffie gratis! De routebeschrijving wordt uitgedeeld bij Sporthal Opperdam én als
bijlage verstuurd bij de digitale nieuwsbrief. Tevens proberen we een aantal nieuwe
routes te creëren, uw suggesties zijn van harte welkom, liefst via e-mail!
Om 20.20 uur klinkt ineens een luid applaus: Klaas Jonk komt binnen. Paul vervolgt
met de opmerking dat een aantal wandelaars het tempo van de verenigingstochten
alsook het donderdagochtendloopie te hoog vindt. Wellicht kan er een ‘rustiger’
groepje (qua tempo) worden samengesteld?

9. Estafette-wandeltocht Barcelona
Achter de schermen is een comité ontstaan, bestaand uit Edwin Bond, Martin
Lautenschutz, Jan Koning, Paul Moormann en t.z.t. ook Bep Jonk (routes). De
werkgroep zou graag weer een estafette-wandeltocht organiseren, deze keer met als
eindpunt de hippe stad Barcelona! Uiteraard zal de tocht weer beginnen in de
Vincentiuskerk te Volendam, en zal via Kevelaer (D) en Frankrijk (o.a. Lyon) eindigen
in de wereldberoemde kathedraal La Sagrada Familia. Let op; dit is de voorlopige
route, welke dus nog gewijzigd kan worden. De afstand bedraagt zo’n 1600-1700 km
= 17 etappes; van begin april tot eind juni 2016. Het is de bedoeling iets later te
starten dan gebruikelijk, omdat in maart het vinden van overnachtingsadressen wel
eens problemen kan geven. Zowel individuele wandelaars als groepen van 4-7
personen kunnen zich tot 1 maart aanmelden via Barcelona@nloopie.nl. Bij
voldoende aanmeldingen gaat het Barcelona comité verder aan de slag. Er wordt
verzocht niet te lang te wachten met aanmelden, want vol is vol!

10. Bestuursverkiezing
Helaas moet tijdens deze jaarvergadering echt afscheid worden genomen van ledenadministrateur Cees Jonk (Max). De maximale termijn zit erop en dat betekent dat
Cees zich niet meer herkiesbaar kan/mag stellen. De overige bestuursleden hebben
bij de bestuursvergadering van 2 december jl. al officieus afscheid genomen van
Cees in de vorm van een toespraak, een wijntje en een toepasselijk presentje. Cor
Veerman wordt voorgesteld als nieuwe leden-administrateur. Alle aanwezigen gaan
hiermee akkoord, er volgt een applausje vanuit de zaal. Paul bedankt Cees
nogmaals voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren!

11. Vacature(s) 2016
Op het voorgaande inhakend vertelt Jan dat eind dit jaar Paul ook ‘aan de beurt’ is,
waardoor opnieuw een vacature ontstaat in het bestuur van ’n Loopie. De komende
tijd nemen de bestuursleden de diverse taken weer eens onder de loep om te kijken
hoe ze (her-) verdeeld kunnen worden. Op dit moment is nog niet precies aan te
geven welke functie ingevuld dient te worden. Daarom vragen wij iedereen met
affiniteit voor de wandelsport, enige computerkennis en bereidheid mee te denken en
te werken aan de verenigingsactiviteiten, te reageren. Omdat het huidige bestuur
uitsluitend uit mannen bestaat, kijken we vooral uit naar reacties van vrouwelijke
wandelaars/geinteresseerden!

12. Benoeming kascontrole-commissie
De huidige kascontrole-commissie moet in zijn geheel worden vervangen, omdat
Pierre Hoogland de kas reeds tweemaal heeft gecontroleerd en Cor is zojuist
benoemd tot ledenadministrateur en leden van het bestuur zijn niet bevoegd tot het
controleren van de kas. Henk van Nek en Ton Sterk worden spontaan benoemd tot
de nieuwe kascontroleurs met volledige instemming van de vergadering.

13. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar
Cees neemt toch nog even het woord: er is de afgelopen tijd nogal wat reuring
geweest omtrent de fusie en de gevolgen hiervan. Het bestuur van ’n Loopie heeft
diverse vergaderingen bijgewoond. Hieruit is te concluderen dat uiteindelijk de
contributie van het lidmaatschap hoe dan ook omhoog zal gaan. In ons huidige
systeem leidt het gezinslidmaatschap verhoudingsgewijs tot veel kosten. De afdracht
aan de nieuwe bond zal worden verhoogd van € 3,50 naar 10 euro per persoon.
Vanwege het eigen vermogen van de NHWB blijft de contributie afdracht aan de
NHWB de komende twee jaar (2015 en 2016) € 3,50. Zodoende hoeft ’n Loopie haar
contributie nog niet te verhogen. Hier is Klaas Jonk het uiteraard niet mee eens.
Bij de afschaffing van het gezinslidmaatschap is het mogelijk dat een aantal mede
gezinsleden hun lidmaatschap zullen beëindigen. Echter alle veranderingen zijn nog
heel onzeker, er is nog veel in ontwikkeling en zelf hebben we ook nog een aardig
bedrag in kas. Wellicht is het mogelijk de contributie nog enige tijd laag te houden
door het vermogen van onze vereniging hiervoor aan te spreken.
Jan Koning geeft aan dat er nog andere opties zijn, zoals ‘zelfstandig worden’,
zonder lid te zijn van een bond. Dit kan altijd nog, want we moeten nog zien wat de
meerwaarde is van de nieuwe bond. Fred Kuipers legt uit dat we eigenlijk met Gods
gratie twee jaar uitstel hebben gekregen. “Eigenlijk is er sprake van overname van de
KNBLO door de NWB. Wat de werkelijke voordelen zijn, daar hebben we nog geen
echt goed antwoord op gehad.”
Jan ten Berge vraagt hoe het zit als je dubbel bondslid bent (dus bijv. lid van de NWB
en van de KNBLO). Paul antwoordt hierop dat er geautomatiseerd ontdubbeld gaat
worden. Je kunt ook zelf kiezen van welke bond je lid wilt blijven. Van de tweede
vereniging kun je dan donateur worden; dit houdt in dat je wel lid bent/blijft van de
vereniging maar niet van een (tweede) bond. Zoals eerder aangegeven is het exacte
scenario nog onbekend; het is mogelijk dat ook landelijk veel wandelaars hun
lidmaatschap zullen opzeggen. Fred Kuipers meldt nog dat er is gesproken over een
soort ANWB-lidmaatschap, waarbij je zelf kunt kiezen wat je wel of niet in je pakket
wilt.

Dick Veerman vraagt of de korting voor deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse
gehandhaafd blijft; Dick is lid van de Gouden Kruisdragers en dan ben je automatisch
lid van de KNBLO. Vooralsnog blijft deze vraag onbeantwoord. Als grapje stelt Dick
voor de contributie van Klaas Jonk te verhogen naar 20 euro. Daarna weer serieus:
“is het dan niet beter de contributie alvast te verhogen naar 10 euro?” Cees Jonk
beantwoordt deze vraag met de woorden: “dat is niet aan ons om te beslissen, maar
aan de leden.”
“Hoe dan ook,” sluit Paul dit agendapunt af: “de fusie gaat door; de contributie voor
2015 is al vastgesteld en wat we gaan doen in 2016 beslissen we volgend jaar.”

14. Organisatie Zuiderzee wandeltocht
Het woord is aan Ton: “De Zuiderzeetocht zal dit jaar worden georganiseerd in het
weekend van 16/17 mei. De voorbereidingen zijn al gestart, de medailles zijn besteld
en we zoeken nog vrijwilligers. De vrijwilligers van voorgaande jaren zullen een email ontvangen en nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom! De routes zijn zo goed
als klaar, het mooie weer is besteld, er is ook weer een loterij en wat is het mooi dat
we kunnen beschikken over zo’n mooi startlokaal!” (de Schemerpit is verbouwd met
een prachtig eindresultaat)!
15. Suggesties vanuit de ledenvergadering
Er zijn geen suggesties.
16. Rondvraag
Paul voegt nog toe dat hij heeft vergaderd met Jan en Dick m.b.t. het project ‘Beter
Gezond’. Met dit project kan gezondheid worden gemeten en het ontwikkelen van
kanker worden uitgesteld. Dick geeft aan helemaal achter dit wetenschappelijke
project te staan en vraagt of er mensen zijn die tijdens de Nijmeegse Vierdaagse
gesponsord willen gaan wandelen. Informatie en folders zijn verkrijgbaar bij Paul
Moormann. De link naar dit project zal op de website www.nloopie.nl worden
geplaatst.
Vanuit het publiek wordt gevraagd hoe het zit met de diploma’s van de AvondwandelVierdaagse; het schijnt dat sommige kinderen hun diploma niet hebben ontvangen.
Peter gaat dit uitzoeken.
Zoals gebruikelijk is de laatste vraag: “Penningmeester, geef je er nog eentje weg?”
Waarop Peter uiteraard instemmend knikt.

Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-012015
Geboort ejaar
1930 -> 1940
1940 -> 1950
1950 -> 1960
1960 -> 1970
1970 -> 1980
1980 -> 1990
1990 ->

Gemiddelde leeftijd
Leeftijd oudste lid
Leeftijd jongste lid

Vrouw
3
35
80
104
29
10
10
271

Man
7
68
113
87
34
13
21
343

Totaal
10
103
193
191
63
23
31
614

53,1

53,9

53,5

82
10

82
6

