
ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER 2016 
  
 
Datum   : Vrijdag 10 februari 2017, aanvang 20.00 uur (met koffie) 
Plaats   : Kantine Schoonmaakbedrijf Succes, Mgr. Veermanlaan 10, 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 kascontrolecommissie 
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
11. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei en Praag in 2018 
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
  
 
Aantal aanwezige leden: 60 
  
  
1.    Opening door de voorzitter 
  
Om 20.05 uur wordt de vergadering geopend door voorzitter Jack Bont; hij heet 
iedereen van harte welkom. Allereerst wordt Evert Drum natuurlijk weer hartelijk 
bedankt voor de overheerlijke cake van Ab van Pooy! De Schemerpit was al 
volgeboekt voor deze avond, vandaar deze keer voor de jaarvergadering een andere 
locatie, namelijk de kantine van Schoonmaakbedrijf Succes, Mgr. Veermanlaan 10 te 
Volendam. Jack geeft aan dat 2016 een mooi wandeljaar was, met o.a. de 
estafetteloop van Volendam naar Barcelona. Voor 2018 staat Praag op het 
programma, daar zal Jan Koning bij punt 6 nog wat uitgebreider aandacht aan  
besteden.    
 
  
2.    Mededelingen en bestuursbeleid  

* De volgende leden hebben aangegeven vanavond helaas niet aanwezig te kunnen 

zijn: Harry de Jong, Derk Derksen, Klaas Jonk en Kees Runderkamp.  

* De presentatie na de vergadering wordt dit keer verzorgd door Remon van Goolen; 

hij liep tientallen marathons op alle continenten van de wereld en bedwong de 

hoogste bergen. Ook het project Noordkaap komt aan bod (voor de leden die deze 



indrukwekkende presentatie hebben gemist: google maar eens op de naam Remon 

van Goolen).  

* Helaas zijn ons het afgelopen jaar twee leden ontvallen, nl.; Gaar Molenaar en 

Marianne Buys-Schilder.  

 
3.    Notulen van de vergadering van vorig jaar 
  
De notulen van de jaarvergadering over 2015 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 2016 is opgemaakt en 
goedgekeurd door de kascontrolecommissie, t.w.: Henk van Nek, Ton Sterk en Cees 
Jonk Max. Het resultaat van dit 15e verenigingsjaar is € 3.473,91 oftewel het 
vermogen is weer gegroeid. Er waren vier grote evenementen: De Nijmeegse 
Vierdaagse (opbrengst € 792,73 vanwege veel deelnemers en voor de catering is 
scherp ingekocht); de Zuiderzeetocht (verlies  € 286,50 vanwege vervallen subsidies 
van de Wandelbond t.b.v. de medailles); de Avondvierdaagse heeft het goed gedaan 
(€ 967,06) en het resultaat van de Barcelonaloop is ook mooi (€ 824,91), dit vooral 
vanwege een extra gebaar van de verhuurder/sponsor van de bus. In 2016 heeft ’n 
Loopie nog een eenmalige retributie ontvangen van de NHWB. Zonder dit bedrag 
zouden we verlies hebben geleden.  
 
Voor het komend jaar liggen er een aantal bedreigingen op de loer, namelijk een 
rente van 0%, een sponsor die in 2016 dubbel heeft betaald (dus dit jaar € 0,00), er 
is geen estafetteloop in 2017, we krijgen ook geen retributie (rond de € 3.500,00) 
meer en het aantal deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zou wel eens een stuk 
lager kunnen zijn (in 2016 was het de 100ste Vierdaagse).  
 
De balans van 2016 is goedgekeurd door de kascontrolecommissie, waarvoor onze 
hartelijke dank!  
 
Vraag van Cees Jonk: “Wat is er gebeurd met het vermogen van de NHWB?” Peter 
legt de aanwezigen uit dat de bond, die is opgehouden te bestaan, een vermogen 
had van € 300.000,00 waarvan € 30.000,00 is uitgekeerd aan retributies. Het is nog 
onduidelijk wat er gaat gebeuren met de overige € 270.000,00; er is een commissie 
(met o.a. Harry de Jong) die zich hierover buigt. Over de uiteindelijke bestemming 
van het vermogen is dus op dit moment nog niets bekend.  
 
  



  
6.    Verslag van de secretaris 
  
Secretaris Jan Koning vraagt om te beginnen aandacht voor de eerstvolgende 
verenigingswandeltochten: op 5 maart lopen we naar Warder, met koffie in Etersheim 
(molen De Breek) en via Oosthuizen weer terug. Op 1 april is het weer tijd voor de 
Rinus Laan wandeling van Volendam naar Marken, tegelijk met de Pieperrace, dus 
een erg mooi gezicht met al die botters!  
 
Over de estafetteloop naar Praag kan Jan de aanwezigen vertellen dat 6 uur na de 
opening van het speciale e-mailadres reeds 11 ploegen zich hadden aangemeld. Al 
na 1,5 dag waren er voldoende aanmeldingen; na de 31e stond de teller op 26 
ploegen en een aantal individuele wandelaars. Na sluitingsdatum hebben nog 1 
ploeg en een individuele wandelaar zich gemeld.  
Het wordt nog even passen en meten, maar het streven is iedereen te kunnen laten 
meedoen. De definitieve route is binnenkort bekend; eenieder zal daarna nadere 
instructies ontvangen. In principe zal de gang van zaken gelijk zijn aan de vorige 
estafetteloop: iedereen die zich heeft aangemeld wordt gevraagd om 3 
voorkeuretappes op te geven, de werkgroep probeert hier zo veel mogelijk rekening 
mee te houden. Eerst wordt gekeken naar de voorkeuren en hier en daar zal door 
loting moeten worden bepaald welke groep welk traject loopt.  
(Terwijl Jan de (voorlopige) route van Volendam naar Praag laat zien op een tv-
scherm arriveert Klaas Jonk). De startdatum van de estafetteloop in 2018 is op de 
avond van de jaarvergadering nog niet bekend. Op onze site is onder het ‘tabje’ 
Nieuws, de kaart van de (voorlopige) route zichtbaar. 
  
  
7.    Verslag van de ledenadministrateur 
  
Ledenadministrateur Cor meldt dat er sprake is van een trendbreuk. Op dit moment 
telt de wandelvereniging 585 leden. 88 Leden hebben zich afgemeld, vooral naar 
aanleiding van de brief begin 2016 m.b.t. de nieuwe lidmaatschapsvormen. De 
gemiddelde leeftijd van de leden is iets omhoog gegaan, een logisch gevolg van de 
tijd; we zijn allemaal weer een jaartje ouder.  
Een overzicht van de verdeling man/vrouw, leeftijd, etc. vindt u helemaal onderin dit 
verslag.  
 
  
8.    Bestuursverkiezing 
  
Helaas  moeten we afscheid nemen van bestuurslid Ton Tol. De maximale 
bestuurstermijn is bereikt; Ton is derhalve niet meer herkiesbaar. Karina Bont gaf 
vorig jaar aan een jaartje mee te willen draaien en is er nu klaar voor om Ton te 
vervangen, al zal dat niet altijd meevallen. Ton benadrukt nog eens: “Nee, dat valt 
niet mee.” Hopelijk kunnen we Ton af en toe nog om hulp vragen.  
Ton wordt in de bloemetjes gezet als dank voor zijn jarenlange enthousiasme en 
inzet en Karina treedt toe tot het bestuur van ’n Loopie als algemeen bestuurslid.  
 
Voor penningmeester Peter zit de 1e termijn erop. Peter wil graag nog 4 jaar door en 
de vergadering gaat hiermee akkoord.  



9. Benoeming kascontrole-commissie 
 
Henk van Nek en Ton Sterk hebben beiden al 2 jaar zitting in deze commissie en zijn 
derhalve niet meer herkiesbaar. Voorzitter Jack Bont draagt twee nieuwe kandidaten 
voor: Martin de Graaf en Nana Bien. De aanwezige leden gaan hiermee allemaal  
akkoord.   
 
 
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
 
Het woord is opnieuw aan Peter. De penningmeester legt uit dat met de komst van 
de nieuwe bond de lidmaatschapsvormen zijn veranderd. Helaas wordt de afdracht 
(het bedrag dat wandelvereniging ’n Loopie moet betalen aan de KWBN, per lid) 
opnieuw verhoogd. Met de huidige contributie van  € 8,00 resp. € 11,20 lijden we per 
lid € 0,80 verlies. Het afgelopen jaar kregen we nog compensatie (retributie), het 
komende jaar niet meer. De afdracht wordt € 9,00 resp. € 14,00.  
 
Cees Jonk vraagt: “Zijn er eigenlijk nog voordelen aan het KWBN-lidmaatschap?” 
Peter antwoordt dat dit wel het geval is, namelijk diverse kortingen, bepaalde 
verzekeringen, ondersteuning op juridisch gebied, het wandelprogramma boekje, 
enz.  
 
Contributievoorstel voor 2018: € 9,00 voor het basislidmaatschap, € 14,00 voor het 
standaardlidmaatschap, jeugdleden € 4,50 per jaar. De vergadering gaat hiermee 
akkoord.  
 
 
11. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei  
 
Ton Tol: “De Zuiderzeetocht 2016 was weer een succes, de organisatie verliep goed, 
mede dankzij het draaiboek. Het afgelopen jaar waren veel vrijwilligers beschikbaar, 
heel mooi. Er was een totaalopkomst van 950 wandelaars, dat is wel eens meer 
geweest, maar het is ook wel eens minder geweest.” Ton geeft aan dit jaar beperkt 
aanwezig te zullen zijn. Hij wenst de nieuwe organisatoren Jack en Karina veel 
succes; “zo nodig weten jullie me wel te vinden.” Hopelijk zijn alle vrijwilligers van het 
afgelopen jaar ook weer beschikbaar op 13 en 14 mei a.s., vervolgt Ton, want zonder 
hen zijn we echt nergens. Tenslotte wil Ton iedereen hartelijk bedanken voor de  
prettige samenwerking en de mooie wandelmomenten. “In 2004 werd ik tijdens een 
vakantie gebeld door Jan Vik of ik geen interesse had in een functie in het bestuur 
van ’n Loopie. Ik vroeg: ‘is het een grote klus?’ waarop Jan Vik antwoordde: nee 
hoor, dat valt reuze mee. Echter het was best heel veel werk.”  
“Sowieso had Cees Jonk heel veel aansturing nodig,” grapt Ton. “Maar er is een tijd 
van komen en een tijd van gaan. Nieuw bloed is goed.” Als laatste van het ‘eerste’ 
bestuur wenst hij het ‘nieuwe’  bestuur heel veel succes.  
 
Jack Bont wijst de aanwezigen nog op de Zuiderzeetocht flyers, wie wil kan een 
stapel meenemen om uit te delen.      



12 en 13. Suggesties vanuit de ledenvergadering en rondvraag 
 
Peter vraagt de aanwezige leden of er suggesties zijn voor een bestemming van het  
vermogen van ’n Loopie. Bijvoorbeeld een mooie wandeltocht in Geldermalsen, met 
de bus, met koffie en als afsluiting een borrel? Of een mooi t-shirt voor alle leden van 
’n Loopie? Ideeën zijn en blijven welkom!  
 
Er wordt gevraagd of er nog een tussenavond wordt georganiseerd i.v.m. de 
estafetteloop naar Praag. Jan antwoordt hierop bevestigend. Tijdens die avond 
(hiervan krijgen de ingeschrevenen nog een uitnodiging) zal de uitkomst van de 
toewijzing/loting bekend worden gemaakt. 
 
Vanuit het bestuur wordt nog een oproep gedaan: we zijn nog steeds op zoek naar 
een notulist voor het notuleren van de jaarvergadering en het uitwerken van het 
verslag, eenmaal per jaar. Kandidaten kunnen contact opnemen met één van de 
bestuursleden.  
 
Een idee voor het bestuur vanuit de vergadering: volgend jaar een microfoon 
gebruiken. Begin 2018 zal de vergadering weer worden gehouden in de Schemerpit 
en daar is een microfoon aanwezig.  
 
14. Sluiting 
 
Voorzitter Jack sluit om 21.00 uur de vergadering. Na een korte pauze, met een 
kopje koffie of een lekkere borrel, volgt – zoals al eerder aangekondigd - een zeer 
boeiende presentatie, verzorgd door  Remon van Goolen over gelopen marathons en 
het beklimmen van een aantal hoogste bergen van de 7 continenten en het project 
Noordkaap! 
 

      

 

Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-2017 
 

 

  
  

  
 

 

Geboortejaar Vrouw Man Totaal 
 

 

1930 -> 1940 3 5 8 
 

 

1940 -> 1950 29 63 92 
 

 

1950 -> 1960 69 110 179 
 

 

1960 -> 1970 97 93 190 
 

 

1970 -> 1980 30 30 60 
 

 

1980 -> 1990 11 14 25 
 

 

1990 ->  11 20 31 
 

 

  250 335 585 
 

 

  
  

  
 

 

Gemiddelde leeftijd 54,0 55,4 54,8 
 

 

  
  

  
 

 

Leeftijd oudste lid 84 83   
 

 

Leeftijd jongste lid 12 8   
 

       


