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ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER 2015 
  
 
Datum   : Vrijdag 22 januari 2016, 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: 65.  
  
  
1.    Opening door de voorzitter 
  
Om 20.05 uur wordt de vergadering voor de laatste maal geopend door voorzitter 
Paul Moormann; hij heet iedereen van harte welkom. Met dank aan Evert Drum 
kunnen alle aanwezigen weer genieten van de overheerlijke cake van Ab van Pooy! 
Paul geeft aan dat de fusie NWB en KNBLO-NL (nu KWBN) gevolgen zal hebben 
v.w.b. de lidmaatschapsvormen en contributie 2017. Dit zal uitgebreid worden 
besproken bij punt 13.   
 
  
2.    Mededelingen en bestuursbeleid  

Een aantal leden heeft gemeld vanavond helaas niet aanwezig te kunnen zijn, te 
weten: Harry de Jong, Derk Derksen, Gerlinde en Harry Kusters, Ria Berga.  
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3.    Notulen van de vergadering van vorig jaar 
  
De notulen van de jaarvergadering over 2014 zijn ter inzage aanwezig en worden 
nog eenmaal kort doorgenomen. Aangezien er geen vragen of opmerkingen over 
zijn, worden deze met dank aan Candy Smit vastgesteld.  
 
 
4.    Ingekomen stukken en uitgaande post 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. Er is geen uitgaande post.  
  
  
5.    Verslag van de penningmeester 
  
Het woord is aan penningmeester Peter Tol: de balans van 2015 is opgemaakt en 
goedgekeurd door Henk van Nek en Ton Sterk, oftewel de kascontrolecommissie. 
Cees Jonk Max heeft als nazorg na zijn aftreden ook nog een kritische blik op het 
geheel geworpen. De Zuiderzeetocht, 4-Daagse Nijmegen en de Avond 4-Daagse 
hebben onder meer een positieve bijdrage geleverd aan het vermogen van 'n Loopie. 
Al met al was het weer een goed jaar met een positief resultaat van € 3.608,31. Het 
eigen vermogen van de vereniging is hiermee gegroeid naar ongeveer € 29.570,-- . 
Er waren geen bijzonder grote uitgavenposten het afgelopen jaar. Voor 2016 liggen 
er echter wel een aantal bedreigingen op de loer. Uitleg volgt bij agendapunt 13.   
  
  
6.    Verslag van de secretaris 
  
Het verslag van de secretaris wordt doorgeschoven naar agendapunt 8.   
  
  
7.    Verslag van de ledenadministrateur 
  
De microfoon gaat naar Cor, de ledenadministrateur. Cor meldt dat we het jaar 2015 
zijn begonnen met 614 leden, 16 hiervan hebben hun lidmaatschap opgezegd, maar 
liefst 44 nieuwe leden hebben zich aangemeld. Per 1 januari 2016 telt de vereniging 
derhalve 642 leden. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 54 jaar. Maar door het 
vele lopen zijn we met z'n allen in 1 jaar tijd slechts een half jaar ouder geworden, 
aldus Cor. Een overzicht van de verdeling man/vrouw, leeftijd, etc. vindt u helemaal 
onderin dit verslag. Cees Jonk (Max) wordt tenslotte nogmaals bedankt voor de 
perfecte overdracht van de administratie vorig jaar, dankzij de voorbereidingen van 
Cees is e.e.a. in 2015 soepel verlopen. 
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8.    Verenigingstochten / verslag van de secretaris 
  
Secretaris Jan Koning benoemt in het kort de naderende verenigingstochten, om te 
beginnen de wandeling van 7 februari naar Etersheim. Iedereen is van harte welkom. 
Voor de Barcelona lopers is dit een mooie oefentocht!  
Op 28 februari organiseren we een verenigingstocht van 10 km, om 10.00 uur bij de 
Vincentiuskerk zal eerst een groepsfoto worden gemaakt van de Barcelona lopers, 
daarna gaan we aan de wandel. Let op: de tocht is niet alleen voor de Barcelona 
lopers, iedereen is van harte welkom! Alle deelnemers aan de estafettetocht wordt 
verzocht in ieder geval aanwezig te zijn voor de foto. 
Als laatste kaart Jan de overgang van clubblad naar e-nieuwsbrief aan; in of na 2016 
zal het papieren clubblad van 'n Loopie geheel worden vervangen door digitale 
nieuwsbrieven. De secretaris verzoekt alle leden hun e-mail adres aan ons door te 
geven. Misschien mogen leden die geen computer hebben gebruik maken van het e-
mail adres van een gezinslid / familielid / buren o.i.d. 
 
  
9.    Estafette-wandeltocht Barcelona 
  
Jan Koning geeft aan dat Pied à Terre na afloop van de vergadering kaarten en 
kompassen zal laten zien, die heel goed van pas kunnen komen voor de Barcelona 
lopers. Aanmelden voor etappe 1 (vertrek: 5 maart) is nog steeds mogelijk. Een 
aantal bestuursleden zal in ieder geval 1 tot 3 dagen meelopen. Mensen die nog een 
dag of langer mee willen lopen, laat het even weten!  
Tot nu toe hebben 12 personen zich aangemeld voor het weekendje Barcelona; het 
gaat om een mooie aanbieding (leuke prijs) en natuurlijk wordt het hartstikke gezellig! 
Iedereen mag mee, ook familieleden, buren, vrienden, etc. Lijkt het u leuk om 3 
dagen (2 nachten) te vertoeven in de prachtige stad Barcelona, heel veel moois te 
bezichtigen én om de laatste groep aldaar onder luid applaus binnen te halen? Neem 
dan even contact op met Jan Koning.  
  
  
10. Bestuursverkiezing 
 
Jammer genoeg zit voor Paul Moormann de maximale bestuurstermijn erop, na 14 
jaar inzet, eerst als secretaris, daarna nog als voorzitter. Het stokje (in dit geval de 
voorzittershamer) zal nu echt moeten worden doorgegeven aan iemand anders. Jack 
Bont wordt door het bestuur voorgedragen als evt. nieuwe voorzitter. Zijn vrouw 
Karina Bont, wellicht een uitstekende toekomstige opvolgster van bestuurslid Ton 
Tol, geeft aan alvast een jaartje mee te willen draaien. Paul Moormann wordt in de 
bloemetjes gezet als dank voor zijn jarenlange inzet. Jack Bont wordt door de 
vergadering toegejuicht en welkom geheten als nieuwe voorzitter van 'n Loopie.    
 
  
11. Vacature(s) 2016 
  
De komende periode zullen de bestuursleden de diverse taken onder de loep nemen 
om te zien hoe ze (her-) verdeeld kunnen worden. De heren van het bestuur zijn blij  
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met de nieuwe voorzitter. Personen, met affiniteit voor de wandelsport, die een 
functie in het bestuur ambiëren mogen zich uiteraard blijven melden!  
  
  
12. Benoeming kascontrole-commissie 
 
Henk van Nek en Ton Sterk mogen en willen allebei nog een jaartje. Beide heren 
worden herbenoemd met volledige instemming van de vergadering.  
 
 
13. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
 
De KWBN kent 2 lidmaatschapsvormen: ‘basis’ en ‘standaard’. Ieder lid is afdracht-
plichtig. Voor ieder lid moet ’n Loopie dus een bepaald bedrag betalen aan de KWBN 
(= afdracht), legt Cor uit. Voor het basislidmaatschap is dat bedrag € 7,-- (voorheen 
bij de N(H)WB was dit € 3,50 en voor jeugdleden € 1,--) en voor het 
standaardlidmaat-schap is dat € 10,20. Het wandelblad ‘Wandel.nl’ kost de leden 
 € 3,20 per jaar.  
 
Voorstel van het bestuur van ’n Loopie is: de contributie 2017 blijft voor de leden van 
’n Loopie € 8,-- en de leden die het wandelblad erbij willen blijven ontvangen wordt 
de contributie € 11,20. Om de aanwas van jeugdleden te (blijven) stimuleren, wil ’n 
Loopie de leden tót 18 jaar sponsoren; voorstel contributie voor jeugdleden: € 3,50 
per jaar.  
 
Het voormalige gezinslidmaatschap komt hiermee te vervallen. Gezinnen kunnen er 
na dit jaar voor kiezen basislid of standaardlid te worden (€ 8,-- of € 11,20 per jaar 
per volwassene). Jeugdleden: € 3,50 per jaar.  
Cees Jonk vraagt: “waarom niet gewoon iedereen € 9,-- laten betalen?” Jan legt uit 
dat de projectgroep van de KWBN nog volop in ontwikkeling is en dat we vooralsnog 
even mee willen gaan in de structuur van de KWBN. Als we iedereen vanaf volgend 
jaar € 9,-- zouden laten betalen, dan zou de vereniging er meteen al fors op toe 
moeten leggen en misschien zullen we het eigen vermogen in de toekomst nog hard 
nodig hebben.  
 
Vanuit het publiek komen de vragen waarom we lid zijn van de KWBN, wat zijn de 
voordelen? Zeer weinig leden van ’n Loopie doen nog mee aan de georganiseerde 
wandeltochten, onder meer omdat deze tochten ook duurder zijn geworden. Deze 
zeer terechte vragen en opmerkingen worden beantwoord door Jan: we kunnen er 
altijd nog voor kiezen zelfstandig verder te gaan. De voordelen van het aangesloten 
zijn bij de KWBN: zij doen meer dan alleen wandeltochten organiseren. De KWBN 
voorziet alle leden van informatie, verzorgt diverse cursussen en kaderdagen en 
maakt het Landelijk Wandel Programma, waar ’n Loopie ook in staat met haar 
Zuiderzeetocht. Nogmaals, de KWBN is nog volop in ontwikkeling en zowel zij als wij 
hebben nog even tijd nodig om te zien welke kant we op gaan en willen. Maar.. 
uiteindelijk gaan de leden hierover.  
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Bart de Block vraagt hoe het zit als je lid bent van wsv ’n Loopie en van wsv  
Heineken, wordt er dan tweemaal afdracht betaald aan de bond? Peter antwoordt dat 
de wandelbond dit hoort te regelen (ontdubbelen), maar dat ze administratief 
enigszins achterlopen. Peter gaat dit uitzoeken.  
 
Het contributievoorstel wordt nog eenmaal samengevat: basisleden betalen  € 8,- en 
leden die het wandelblad willen blijven ontvangen betalen € 11,20. Hier komt nog 
een mailing over. Gezinsleden kunnen kiezen: als er bijvoorbeeld sprake is van twee 
ouders en een kind, dan gaan ze vanaf 2017 tweemaal € 8,- betalen of tweemaal  
€ 11,20 of eenmaal € 8,- en eenmaal € 11,20 (dan ontvangt één van de twee het 
boekje ‘Wandel.nl’). De contributie voor het kind bedraagt € 3,50 gesponsord door ’n 
Loopie. De aanwezigen tijdens de vergadering gaan akkoord met dit voorstel.  
 
Klaas Jonk Drop vraagt hoe het met Dick van Pietje gaat. Vanuit het publiek wordt 
geantwoord dat het gelukkig weer beter met hem gaat.  
 
 
14. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei  
 
Het woord is aan Ton: in 2015 werd voor de 13e maal de Zuiderzeetocht 
georganiseerd, misschien speelde dit ongeluksgetal een rol. We hadden tijdens het 
weekend, vooral op de zaterdag slecht weer. Dit had een negatieve invloed op het 
aantal deelnemers. In totaal hebben we een krappe 1100 wandelaars mogen 
begroeten. Dit was het 3e laagste aantal in onze geschiedenis. Ook hebben we te 
maken gehad met een triest voorval. Tijdens het lopen is een wandelaar onwel 
geworden en afgevoerd met de ambulance. Helaas is hij later in het ziekenhuis 
overleden. We hopen op meer voorspoed in 2016.  
 
De voorbereidingen voor de Zuiderzeetocht op 14 en 15 mei a.s. zijn alweer in volle 
gang, de medailles zijn besteld, de flyers en de posters zijn klaar en kunnen door 
wandelaars worden meegenomen het land in. Wie een stapel flyers wil meenemen 
kan even contact opnemen met 1 van de bestuursleden, Cees Jonk Max krijgt alvast 
een dubbele portie. Vrijwilligers zijn en blijven altijd welkom, je kunt je hiervoor 
aanmelden, bij voorkeur via de mail. Ideeën voor routes en aangelegen zaken zijn 
ook van harte welkom. 
 
 
15. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
 
Er zijn geen suggesties.  
 
 
16. Rondvraag 
 
Vanuit het publiek komt de vraag of er meer reclame kan worden gemaakt voor het 
donderdagochtendloopie, bijvoorbeeld in De Nivo. Natuurlijk willen we graag wat 
vaker een stukje hierover plaatsen, al geeft Paul Moormann aan dat het meer zou  

http://www.nloopie.nl/


                                                                                             

 

Wandelvereniging ’n Loopie  Rabobank Volendam 

p/a Jan Platstraat 71   IBAN:  NL90 RABO 0385.6214.50        www.nloopie.nl 

1132 HE  Volendam   KvK N.W. Holland 3709 6237              
   

 
helpen als de huidige groep iets minder hard zou lopen. Het zou natuurlijk erg leuk 
zijn als er een ‘langzamere’ groep bij zou komen. Bij deze is iedereen van harte 
uitgenodigd!  
 
 
17. Sluiting 
  
Voor de laatste maal als voorzitter sluit Paul om 21.00 uur de vergadering. Na de 
vergadering zullen Ankie en Ron van Pied à Terre uitleg geven over o.a. wandel-
kaarten, kompassen en kaartlezen. Nogmaals wordt Paul, toch wel een van de 
bekendste gezichten van ’n Loopie,  bedankt voor zijn jarenlange inzet. En op zijn 
beurt bedankt Paul de overige bestuursleden én alle leden; het waren 14 mooie 
jaren!  
Een korte pauze volgt, alvorens Ankie en Ron plaatsnemen aan de ‘bestuurstafel’. 
De aanwezigen krijgen nog een kop koffie of een lekkere borrel van ’n Loopie, met 
akkoord van de penningmeester. 
 
 

 
Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-2016 

 
 

  

  
  

 
 

Geboortejaar Vrouw Man Totaal 

 
 

1930 -> 1940 3 6 9 

 
 

1940 -> 1950 34 67 101 

 
 

1950 -> 1960 86 116 202 

 
 

1960 -> 1970 106 97 203 

 
 

1970 -> 1980 31 34 65 

 
 

1980 -> 1990 12 17 29 

 
 

1990 ->  10 23 33 

 

 
  282 360 642 

 

 
  

  
  

 

 
Gemiddelde leeftijd 53,9        54,2         54,0  

 

 
  

  
  

 
 

Leeftijd oudste lid 83 82   

 
 

Leeftijd jongste lid 11 7   
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