
 

 

                       WS 78 – méér dan 40 jaar wandelen in de winter 

 

 

 

Ermelo, Mei 2022          

 

Aan erevoorzitter, ereleden en leden. 

 

Beste wandelvrienden en –vriendinnen, 

 

Namens het bestuur heb ik het genoegen jullie uit te nodigen om onze jaarlijkse Algemene 

Leden Vergadering bij te wonen. 

 

De vergadering wordt gehouden op: 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2022 in “De Twee Marken”, Trompplein 5, Maarn. 

 

Aanvang 20.00 uur. 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen en vaststellen agenda. 

3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 4 september 2021. 

4. Ingekomen stukken. 

5. Terugblik op het seizoen 2021/2022. 

6. Jaarverslag van de secretaris en ledenadministratie. 

7. Jaarverslag van de penningmeester. 

8. Begroting over het seizoen 2022/2023 en vaststelling contributie 2023/2024, 

9. Verslag van de kascontrolecommissie en decharge penningmeester en bestuur. 

10. Benoeming één lid en één reservelid in de kascontrolecommissie. 

11. Informatie over het seizoen 2022/2023. 

12. Statuten (concept). 

13. KWbN, verkiezing ledenraad, vertegenwoordiging WS78 in ledenraad, Enquête.  

14. Huldiging jubilarissen. 

15. Bestuursverkiezing, reglementair aftredend is: 

a. Johan Hertgers,  voorzitter (herkiesbaar).   

b. Marcel Neeleman lid, 2e penningmeester (herkiesbaar). 

 

Verder is er een vacature algemeen lid, eventueel in de functie van 2e secretaris.  

16. Rondvraag. 

17. Sluiting. 

 

De agendapunten 6,7,8, 12, en 15 worden hieronder uitgelicht. 

 

Wij hopen vele leden te mogen begroeten op onze Algemene Leden Vergadering in Maarn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur WS78 

Willem Ruis, Secretaris. 



 

TOELICHTING 

 

• Agendapunten 6, 7, 8 en 12: De papieren jaarverslagen van secretaris en penningmeester 

alsmede de begroting en de “(concept) Statuten”, kunnen in de maand augustus worden 

toegezonden na ontvangst van € 3,00 portokosten op ING-rekening NL36 INGB 0004 

3448 75 ten name van WS78 te onder vermelding van “Jaarverslagen”. Op verzoek 

kunnen deze jaarverslagen en statuten (gratis) digitaal worden toegestuurd (s.v.p. in het 

verzoek uw e-mailadres vermelden). 

• Agendapunt 15: Ten aanzien van de bestuursverkiezing is artikel 10, eerste lid, sub c en d 

van de statuten van toepassing. 

 

 

CONTRIBUTIEBETALING 

 

De contributie voor de komende WS78 winterserie van 1 januari 2023 tot en met  

31 december 2023 bedraagt € 10,00. Daarnaast betaalt u via WS78 of een andere 

wandelvereniging ook de contributie aan de KWbN voor het kalenderjaar 2023. 

Voor de KWbN-contributie zijn vier mogelijkheden: 

- KWbN standaardlid (wandelpas, magazine)  

- KWbN basislid (u krijgt dan alleen de wandelpas)  

- KWbN contributie betaalt u via een andere vereniging 

- KWbN jeugdlid 

Wanneer de laatste twee van toepassing zijn bent u donateur van WS78. Dit bedraagt ook 

€10,00. 

De contributie van het KWbN-deel is nog niet bekend. Zodra dit bekend is krijgt u een mail 

van de penningmeester met het verzoek om de contributie over te maken op ING rekening 

NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78 onder vermelding van contributie 2023.  

De contributie of financiële bijdrage dient vóór 1 oktober 2022 bij de penningmeester binnen 

te zijn om in aanmerking te kunnen komen voor de reductie op het startgeld. 

Indien de contributie of financiële bijdrage op 1 oktober niet is ontvangen volgt 

uitschrijving uit het ledenbestand. WS78 is de contributie aan de KWbN verschuldigd voor 

leden die op 1 oktober staan ingeschreven. 

Voor meer informatie over de lidmaatschapsmogelijkheden en contributie tarieven zie de 

WS78 website bij 'Algemene info' onder 'Lidmaatschap' 

 

 

REDUCTIES 

 

Op het inschrijfgeld (€ 5,50 zonder herinnering per wandeltocht) wordt een reductie 

verstrekt van € 2,50 aan WS78-leden, inclusief de reductie als bondslid.  

 

KWbN-bondsleden ontvangen een reductie van € 1,00 op onze wandeltochten. 

 

 

 

 

 

http://www.ws78.nl/Algemene_info/Lidmaatschap.html

