
ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER 2017 
  
 
Datum   : Vrijdag 9 februari 2018, 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. Verenigingstochten 
  9. Estafette wandeltocht Volendam-Praag 
10. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei  
11. Vierdaagse Nijmegen & catering 
12. De Mastermate Divema Avondvierdaagse Volendam 
13. Het midzomernachtloopie 
14. Bestuursverkiezing 
15. Benoeming kascontrolecommissie 
16. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
17. Suggesties vanuit de ledenvergadering  
18. Rondvraag  
19. Sluiting 
 
 
Aantal aanwezige leden: 50 
  
  
1.    Opening door de voorzitter 
  
Voorzitter Jack Bont opent om 20.05 uur de vergadering; hij heet iedereen van harte 
welkom. Evert Drum wordt natuurlijk weer hartelijk bedankt voor de overheerlijke 
cake van Ab van Pooy en Slagerij Runderkamp Havenhof voor de smakelijke 
vleesschaal. Helaas was De Schemerpit volgeboekt voor deze avond, daarom wordt 
de jaarvergadering wederom gehouden in de kantine van Schoonmaakbedrijf 
Succes, Mgr. Veermanlaan 10 te Volendam. Vanuit het publiek komt de suggestie 
volgend jaar De Amvo eens te proberen, daar worden ook gratis vergaderzalen 
beschikbaar gesteld. Jack geeft aan wel gebruik te kunnen maken van De 
Schemerpit als we de vergadering volgend jaar wat later op de agenda zetten, 
bijvoorbeeld in maart.  
 
 
 
  



2.    Mededelingen en bestuursbeleid  

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

zijn: Harry de Jong, Gerlinde Kusters en Ria Berga. Onze penningmeester is wegens 

privé- omstandigheden vanavond ook afwezig. Zijn agendapunten zullen over de 

andere bestuursleden worden verdeeld.  

* De presentatie na de vergadering wordt dit keer verzorgd door Martin de Graaff; 

Martin zal de aanwezigen meer vertellen over verschillende GPS-systemen en hoe je 

hiermee wandelroutes kunt uitzetten, gebruiken en delen via WikiLoc.  

* Helaas zijn ons het afgelopen jaar twee leden ontvallen, nl.: Jaap Visser Dakhaas  

(vrijwilliger Avondvierdaagse)  en Edwin Bond (commissie estafette Praag). Voor hen 

wordt een ogenblik stilte gevraagd.  

 
3.    Notulen van de vergadering van vorig jaar 
  
De notulen van de jaarvergadering over 2016 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 Cor, hij neemt de honneurs waar voor penningmeester Peter Tol:  
we zien op de balans van 2017 een positief resultaat van 894,04 en dat is behoorlijk 
minder dan vorig jaar. We hebben de contributie het afgelopen jaar laag gehouden 
en krijgen geen subsidie meer via de KWBN sinds de fusie en subsidie van de 
gemeente krijg je alleen als je verlies draait. Zonder onze zeergewaardeerde 
sponsors zouden we in de rode cijfers zijn beland. Dus nogmaals dank aan onze 
sponsors. Gevraagd naar de 3 ton van NHWB antwoord Jan dat de nieuwe Regio 
West (Noord- en Zuid/Holland en Utrecht) bepaalt waar het geld heen gaat. Daar 
hebben we eigenlijk geen invloed meer op.  
 
De Zuiderzeetocht heeft in 2017 goed gedraaid. Bij slecht weer kan de opkomst 
zomaar tegenvallen, maar dat was het afgelopen jaar gelukkig niet aan de orde. De 
Avondvierdaagse heeft het goed gedaan en bij de Vierdaagse speelden we bijna 
quitte vanwege een kleiner aantal deelnemers aan de Vierdaagse en de catering. 
Vorig jaar hadden we geen estafetteloop, het komend jaar wel; deze tocht levert 
wellicht iets op. De balans van 2017 is opgemaakt en goedgekeurd door de 
kascontrolecommissie, t.w.: Martin de Graaff en Nana Bien, waarvoor onze hartelijke 
dank!  
 
Klaas Jonk (Drop) merkt op nog een aanhanger nodig te hebben voor de 
Vierdaagse.  



6.   Punt 6: zie punt 8 en 9 
 
 
7.   Verslag van de ledenadministrateur 
  
Ledenadministrateur Cor meldt dat zich vorig jaar 25 leden hebben afgemeld 
vanwege de verhoging van de contributie. Daarentegen zijn er weer 40 leden bij 
gekomen, mede door de estafetteloop naar Praag. Op 1 januari 2017 telde de 
vereniging 585 leden, per 1 januari 2018 waren dat er 600. De gemiddelde leeftijd 
van onze leden gaat gestaag omhoog, maar Cor stelt: “als ik eruit stap gaat de 
gemiddelde leeftijd direct weer een stuk naar beneden.”   
 
  
6, 8 en 9.  Verslag van de secretaris 
  
Secretaris Jan Koning begint met de mededeling dat er nu ook verenigingstochten 
zullen worden georganiseerd in de maanden juli en september. Nieuw is de route 
naar Hobrede (4 maart), via Oosthuizen en Warder, met een koffiepauze in De Oude 
School. We hebben nog twee nieuwe routes, namelijk die door het Twiske en de 
Eilandspoldertocht. In totaal hebben we nu 10 verenigingstochten per jaar.  
 
De verenigingstocht ‘rondje Purmerend´ was een groot succes, mede omdat de 
directie van Succes meeliep. Schoonmaakbedrijf Succes heeft aangegeven 1500 
euro per jaar te willen sponsoren, maar dan willen ze wel gebak in de pauze van de 
verenigingstochten en hun naam erin terugzien (Succes wandeltocht). Iedereen 
wordt uitgenodigd zoveel mogelijk mee te lopen.  
 
Over de estafetteloop naar Praag valt te melden dat Marcel Bond de plaats van zijn 
broer Edwin zal innemen. Vanwege ziekte van Henk Veerman is groep 9 uitgevallen; 
daar zijn inmiddels weer andere wandelaars voor in de plaats gekomen, nl. Sandra 
Blokker en Nicole Bergsma. 
 
De aanwezigen wordt verzocht zich om te draaien zodat secretaris Jan e.e.a. kan 
laten zien op een tv-scherm. 18 Maart start de estafettetocht naar Praag; die dag zal  
er om 08.15 uur een H. Mis wordt verzorgd door pastoor Stomph, gevolgd door een 
groepsfoto en daarna, zo rond 9.40 uur, gaan we aan de wandel! De eerste etappe 
gaat vanuit Volendam via Kwadijk, Purmerend en Spijkerboor naar West-Graftdijk. ’n 
Loopie stelt een 8-persoons bus beschikbaar. Ook is het mogelijk mee te lopen tot 
busstation Purmerend (en dan met de bus weer terug). De eerste vijf etappes zijn 
vrij, hetgeen betekent dat iedereen mag meelopen. Graag wel even aanmelden bij 
Jan Koning.  
 
Dag 2: via Driehuizen, Omval Alkmaar, Bergen, Aagtdorp naar Schoorl.  
Dag 3: Schoorldam, Krabbendam, St. Maarten, Schagen, Oudesluis, o.a. over de 
Westfriese Zeedijk. 
Dag 4: via Hippolytushoef, Stroe en Vatrop naar Den Oever. 
Dag 5: wie durft? 32 Km over de Afsluitdijk! Hier willen we een bijzondere dag 
van maken. Op de dag van de jaarvergadering waren er al 10 aanmeldingen, we 
hopen op zo’n 40 wandelaars!   
  



Voor het wegbrengen en/of ophalen van de wandelaars zoeken we nog een paar 
chauffeurs! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Paul Moormann of Jan 
Koning, tel: 06-234 250 69 of via praag@nloopie.nl 
 
Op vrijdag 6 juli komt de laatste groep aan in Praag. Wie gebruik wil maken van de 
speciale aanbieding ‘weekendje Praag’ (vrijdagmorgen vroeg vliegen, zondag-
middag laat weer terug) voor 275 euro incl. ontbijt kan zich vóór eind maart melden 
bij Jan Koning.  
 
De overdracht van het estafettestokje zal telkens plaatsvinden om 9 uur ’s morgens 
en het is de bedoeling dat de bus in Volendam schoon en afgetankt wordt ingeleverd. 
In de bus is overigens geen Tomtom aanwezig.  
Het is de bedoeling dat elke groep een stukje schrijft voor de Nivo (graag ook 
doorsturen naar redactie@nloopie.nl); na afloop zal de Nivo hier weer een mooi 
boekwerk van maken. Het zou leuk zijn als de deelnemers ook foto’s en filmpjes 
plaatsen op de Facebookpagina voetreis Volendam-Praag. Er volgt weer een 
afsluitmiddag in de maand september. De LOVE zou graag weer een samenvatting 
willen maken voor uitzending, er zal echter geen gebruik meer worden gemaakt van 
GoPro.  
 
Het bestuur van ’n Loopie en de commissie Praag wenst alle deelnemers alvast een 
fantastische tocht! 
 
  
10.    Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei 
 
Voorzitter Jack blikt terug op de Zuiderzeetocht van het afgelopen jaar. Met 1217 
lopers was de tocht weer een enorm succes. Het was wel even spannend voor het 
eerst zonder Ton Tol, maar gelukkig is alles goed verlopen. Er waren veel 
vrijwilligers, waarvoor onze dank. Jack bedankt tevens nogmaals groenteboer 
Rijkenberg voor de smakelijke appels, Lekkers voor de heerlijke haring, Divema voor 
de mooie prijzen voor de loterij, Theo Tol voor de zeker niet geringe kortingbonnen 
en de Marker Express voor het laag houden van de prijs voor de overtocht van 
Marken naar Volendam.  
 
De posters en flyers voor de Zuiderzeetocht 2018 zijn klaar, mocht iemand ergens 
gaan lopen, neem gerust een stapeltje mee om her en der in het land neer te leggen 
of op te hangen. Ook de medailles liggen klaar, met het jaartal op het lint. Dit jaar 
hebben we een nieuwe route van 15 km en in 2019 wordt de route van 25 km zonder 
boottocht herzien/vernieuwd. De Zuiderzeetocht 2018 valt op 12 en 13 mei. Noteer 
de datum alvast!  
 
 
11.  Vierdaagse Nijmegen en catering 
 
Ook de Vierdaagse was weer fantastisch, gaat Jack verder. Het financiële resultaat is 
echter wel wat minder, omdat er minder deelnemers waren (110). Het bestuur stelt 
voor de prijzen van de catering iets te verhogen; voor de 30 km € 43,- en de 40 en 50 
km € 55,-  

mailto:praag@nloopie.nl
mailto:redactie@nloopie.nl


Els Bloem geeft aan dat de winst van voorgaande jaren naar ’n Loopie is gegaan; het 
eigen vermogen van de vereniging is weer gegroeid. Als ze een eigen Vierdaagse 
pot zouden hebben gemaakt, zou daar voldoende in hebben gezeten om de catering- 
bijdrage gelijk te houden aan het voorgaande jaar.  
Klaas Jonk (Drop) merkt op dat niet alleen het bedrag voor de catering hoger zal zijn, 
ook de inschrijving voor de Vierdaagse zelf is een stuk duurder geworden. Misschien 
meer sponsors proberen te krijgen?  
 
Het bestuur stelt dat in de opbrengsten van de catering ook wat sponsorbedragen 
zitten, die daar niet helemaal thuishoren. Dat zonder deze bedragen het resultaat 
verlieslatend is. Een deel van de aanwezigen is het daarmee oneens. Na discussie 
over beperkte of helemaal geen verhoging komt een voorstel vanuit de vergadering. 
De aanwezige leden gaan akkoord met het niet verhogen van de prijs voor 
deelname aan de catering. Volgend jaar zullen we e.e.a. opnieuw beoordelen en 
evalueren.  
 
Kees Molenaar (Pink) vertelt dat er 3 verzorgers minder waren voor dit jaar, maar 
gelukkig hebben zich weer 2 nieuwe verzorgers aangemeld. In totaal zijn er voor de 
Vierdaagse dit jaar 9 of 10 verzorg(st)ers.  
 
 
12.   De Mastermate Divema Avondvierdaagse Volendam 
 
Karina: “het aantal deelnemers aan de Avondvierdaagse was 123 en loopt dus 
helaas terug. Om deze reden is besloten de A4D te verplaatsen naar de maand mei 
in plaats van september, in de hoop op beter weer.” Ook legt Karina uit dat dit 
evenement voortaan 5 avonden zal beslaan, het is dus mogelijk een avond over te 
slaan. Inschrijven kan van 15.30 tot 18.30 uur, startplaats: De Schemerpit. De 
avondvierdaagse 2018 zal plaatsvinden in week 22 (28 mei-1 juni), in een 
schoolvakantie; allemaal meedoen dus!  
 
 
13.  Het Midzomernachtloopie 
 
Deze nachtelijke wandeltocht o.l.v. Karina Bont zal worden georganiseerd van 
vrijdagavond 15 op zaterdag 16 juni 2018. Een prachtige tocht van 50 km voor 
goedgetrainde lopers met volledige verzorging onderweg, startplaats: Naarden.   
Start: 20.30 uur, finish op de dijk van Volendam rond 07.30 uur. Aanmelden bij 
Karina is nu al mogelijk via kbont@nemassdeboer.nl 
 
 
14.  Bestuursverkiezing 
  
Jan Koning is dit jaar aftredend en wel herkiesbaar. Er volgt direct een applaus 
vanuit het publiek, hetgeen betekent dat Jan de komende 4 jaar gelukkig weer onze 
secretaris zal zijn. Jan lachend: “wie tegenstemt moet zich kandidaat stellen”. Er zijn 
geen tegenstemmen   
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15.  Benoeming kascontrole-commissie 
 
Martin de Graaff en Nana Bien hebben beiden 1 jaar zitting in deze commissie en 
mogen dus nog een jaartje door. De aanwezige leden gaan hiermee allemaal  
akkoord.   
 
 
16. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar 
 
Het woord is opnieuw aan Cor. De plaatsvervangende penningmeester legt nog even 
kort uit dat met de komst van de nieuwe bond de lidmaatschapsvormen zijn 
veranderd. De afdracht (het bedrag dat wandelvereniging ’n Loopie moet betalen aan 
de KWBN, per lid) wordt opnieuw verhoogd naar € 16,- (alles in één lidmaatschap, 
voorheen € 14,-) resp. € 10,- (basis lidmaatschap, voorheen € 9,-).  
 
Contributievoorstel voor 2019: € 10,50 voor het basislidmaatschap, € 16,50 voor het 
alles in één lidmaatschap, jeugdleden € 4,50 per jaar. De vergadering gaat hiermee 
akkoord.  
 
 
17.  Suggesties vanuit de ledenvergadering 
 
Aangezien er geen suggesties komen vanuit de ledenvergadering, komt Jack Bont 
zelf met een tweetal suggesties: we zouden een bus kunnen regelen voor de 
wandeling op 11 maart, Ons Genoegen Amsterdam.  
Een andere optie is de Wandelvierdaagse in Luxemburg (Berdorf) van 2 t/m 5 juli. 
Hier wil het bestuur de organisatie van het vervoer en het zoeken/boeken van 
onderdak op zich nemen. De kosten van het vervoer zouden dan voor rekening van 
’n Loopie kunnen zijn, de kosten voor het onderdak is dan wel voor eigen rekening.  
We laten deze suggesties even bezinken.  
 
 
18.  Rondvraag  
 
Klaas Jonk (Drop) vraagt nogmaals aandacht voor de aanhanger die nog nodig is 
voor de Vierdaagse in Nijmegen. Wie o wie?  
 
 
19.  Sluiting 
 
Voorzitter Jack sluit om 21.35 uur de vergadering. Na een korte pauze, met een 
kopje koffie of een lekkere borrel, volgt een interessante presentatie over lopen met 
GPS en zelf routes maken, verzorgd door Martin de Graaff!  

  

 

 



Leeftijdsverdeling Leden 'n Loopie per 01-01-
2018   

  

  

  

Geboortejaar Vrouw Man Totaal 

1930 -> 1940 3 5 8 

1940 -> 1950 29 61 90 

1950 -> 1960 72 115 187 

1960 -> 1970 99 101 200 

1970 -> 1980 31 32 63 

1980 -> 1990 11 15 26 

1990 ->  10 16 26 

  255 345 600 

  

  

  

Gemiddelde leeftijd 54,9 56,3 55,7 

  

  

  

Leeftijd oudste lid 85 84   

Leeftijd jongste lid 13 9   

  

 


