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Special Info 43ste serie, nummer 5  
november 2021 

 
Beste wandelvrienden,  

 

Voor u ligt de vijfde “Special Info” van de 43
ste

 

WS78 wandelserie. 

 

Eindelijk mochten we van start! Maar wat was het 

spannend. Tot op het laatste moment bleef het 

onzeker. Nog maar weer een persconferentie 

afwachten. Maar dan, als het sein op groen staat 

als de wiedeweerga al onze organisatie talenten 

uit de kast, anticiperen op de laatst gegeven 

omstandigheden, zijn de voorbereidingen 

volledig, hoe gaat het allemaal logistiek, loop- 

routes bij de startlocatie, QR codes scannen, 

digitaal inschrijven, met de pinpas betalen, ook op 

de verzorgingsposten. Het was allemaal nieuw, 

voor de wandelaar maar zeker ook voor al die 

WS78 medewerkers. Iedereen moest geïnstrueerd 

worden en dan blijkt dat ook iedereen het prima 

oppikte, CHAPEAU !!!  

 

Het kan en mag weer werd er geroepen en als 

eerste staat WS78 Bodegraven op het programma. 

Ho, ho, wacht even, WS78 Bodegraven was de 

10
e
 tocht van de 42

ste
 serie. Weet u het nog, 

anderhalf jaar geleden zaten de parkoersbouwers 

Cor en Willy Griffioen om 19.00 uur op 

donderdagavond in de starthouding naar nog maar 

weer een persbericht van de overheid te luisteren. 

Hierna kwam het teleurstellende bericht van het 

WS78 bestuur dat ze de wandeltocht hebben 

moeten afblazen. Dit is ongekend, dit was in de 

WS78 geschiedenis nog nooit gebeurd! WS78 

heeft vele stormen en weersomstandigheden 

getrotseerd maar de tochten gingen altijd door. 

Maar dit! 

Gedesillusioneerd gingen zij naar bed om de 

volgende ochtend in de onwerkelijkheid van de 

dag op te staan en zich bewust te worden dat hun 

wandeltocht WS78 Bodegraven deze zaterdag niet 

gewandeld zal worden. 

 

Maar nu, na een onzeker anderhalf jaar waarin 

COVID-19 centraal stond, mag het dan toch 

eindelijk van start. 

Op vrijdag 1 oktober werd het parkoers van de 

pijlen en linten voorzien die anderhalf jaar op 

zolder hebben gehangen. Ook deze keer tekende 

Cor en Willy Griffioen met ondersteuning van Nel 

Eisberg en Willem Ruis voor deze actie.  

Zaterdagochtend 2 oktober stonden al vele 

wandelaars te wachten om zich aan te melden. De 

meesten hadden digitaal voor ingeschreven en 

stonden gewapend met een QR code in de hand te 

wachten. Het bestuur en crew enigszins 

zenuwachtig, hoe zou het allemaal verlopen! 

Om 08.00 uur ging “De Wiericketocht” dan toch 

eindelijk van start met 203 deelnemende 

wandelaars. Deze prachtige tocht verliep prima 

met een verzuchting bij vele wandelaars dat ze na 

anderhalf jaar toch weer bij WS78 mochten 

wandelen. Het gaf de wandelaar een voldaan 

gevoel.     
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Met dit goede gevoel zijn we dan nu echt met de 

WS78 43
ste

 serie gestart. Onze zorgen en 

onzekerheid voor wat betreft COVID-19 zijn 

zeker nog niet weg maar met een grotere dosis 

zelfvertrouwen gaan we 16 oktober van start in 

Twello. Ingrid Jansen en Hans Dijkhof zijn binnen 

WS78 de nieuwe parkoersbouwers voor deze 

wandeltocht. Het bestuur was zeer tevreden over 

het resultaat van hun inspanningen. Zo kwam de 

“Landgoederen langs de IJssel” tocht tot stand. 

Toch moesten zij twee weken voor deze 

wandeltocht nog een teleurstelling incasseren. 

WS78 kreeg geen toestemming van de 

rentmeester van landgoed “De Poll” om met de 

wandelaars dit prachtige landgoed te bewandelen. 

Desondanks bleef deze WS78 wandeltocht een 

heel mooie tocht, zelfs “WS waardig”. Het gebied 

tussen Twello en Voorst en langs de IJssel is 

wonderschoon. Hier zijn 212 wandelaars van start 

gegaan en hebben genoten van de vergezichten en 

de kleuren in de lucht boven de IJssel. 

 
 

Na deze prachtige wandeldag mochten de 

parkoersbouwers met veel complimenten en 

dankbaarheid naar huis. 

 

De tweede WS78 tocht van de 43
ste

 serie ging 

zaterdag 30 oktober van start vanuit Nijmegen-

Lent. Els Vermeulen en Bennie Feije zijn vandaag 

de parkoersbouwers en zij kennen al wat langer 

het “klappen van de zweep”. Al twee keer eerder 

organiseerden zij een WS78 tocht vanuit Lent. Zij 

gaven deze tocht de naam “Rivierentocht Lent 

Lingewaard”. 

Ook deze keer konden zij bogen op succes. De 

nacht ervoor had het al lekker geregend maar ook 

tijdens de tocht mochten zij rekenen op wat extra 

vocht. De tocht voer langs en door de 

uiterwaarden van de Waal, het Pannerdensch 

kanaal en de Linge. Vooral in de uiterwaarden 

langs de Waal en door de boomgaarden leverden 

dat extra water hilarische momenten op. Vele 

glijpartijen tot gevolg met als resultaat de blubber 

tot onder de oksels. Sommigen moesten op hun 

billen het talud van de dijk af. Door de 

uiterwaarden baggerend kwamen de wandelaars 

nog enkele kunstwerken tegen, zoals “Een Dijk 

van een Wijf”. 

 

  

Bijna op het uiterste puntje van het vasteland op 

de grens met Duitsland mochten de wandelaars 

door de gracht van het “Fort Pannerden”. Een 

bijzonder stuk vestingwerk. 
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Hier zijn 231 wandelaars van start gegaan en 

blijkens al die vrolijke gezichten was dit weer een 

succesvolle dag. Één wandelaar dacht daar anders 

over, hij vond al die bagger te gek voor woorden. 

Als dat een vervolg krijgt koste ons dat leden, liet 

hij mij weten. 

Gezien alle reacties maak ik mij daar geen zorgen 

om, “echt weer WS waardig” werd er geroepen. 

 

De kop is er af! Nu door naar de volgende tochten 

in de hoop dat de oplopende COVID-19 cijfers 

ons niet weer de voet dwars zetten. De eerst 

volgende WS78 tocht is die van 13 november 

vanuit Castricum. 

 

“Waterduinentocht”. 

 

 
 

 
 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Na de Algemene Leden Vergadering in september 

zijn er alweer twee bestuursvergadering geweest. 

Na een lange periode van incompleet zijn van het 

bestuur mochten wij nu twee nieuwe 

bestuursleden begroeten en mogelijk heeft u ze 

tijdens de wandeltochten al ontmoet en er mee 

kennis gemaakt.  

Beiden zijn al tijdens de tochten actief,  

Cees van den Berg uit Twello maakte zich samen 

met de parkoersbouwers al verdienstelijk met het 

markeren van de route. Ook in Lent had hij zijn 

aandeel. Cees is lid van het bestuur en houdt zich 

bezig met o.a. het “bestuursreglement”, WBTR, 

statuten en het Huishoudelijk Reglement”. 

De andere nieuwkomer binnen het bestuur is 

Hermien Naber-Meints uit Lelystad. 

Hermien is tijdens de wandeltochten aanwezig en 

zit achter de starttafel “voor inschrijvingen”. 

Zij is lid van het bestuur in de functie van  

2
e
 secretaris. Ook al tijdens de ALV nam zij de 

verantwoordelijkheid van het notuleren op zich. 

Dit verslag is binnen het bestuur al vastgesteld en 

zal bij deze Special Info worden gevoegd. 

Er moet nog een taakverdeling gemaakt worden 

maar zij zal secretariële ondersteuning geven 

waarvan notuleren een onderdeel is. 

Het bestuur is drukdoende geweest met alle 

organisatorische regel zaken die betrekking 

hebben op de wandeltochten. Daarbij is zij bezig 

met het opzetten van een goed systeem van 

digitaal inschrijven. Elke tocht heeft zijn eigen 

mogelijkheden en onmogelijkheden. 

De werkzaamheden waarmee Cees bezig is 

worden in het bestuur breedvoerig besproken 

voordat Cees er mee naar de notaris kan. Het is 

een taaie materie. 
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Een onderwerp welke regelmatig op de agenda 

van de bestuursvergadering staat is onze relatie 

met de KWBN. WS78 heeft een direct lijntje met 

de KWBN waarin wij allerlei onderwerpen 

bespreken die van belang zijn voor onze 

organisatie en het organiseren van wandeltochten. 

De KWBN verkoopt als het ware producten die 

wij afnemen. 

Één van de producten is een module voor digitaal 

inschrijven en betalen. U heeft er waarschijnlijk al 

kennis mee gemaakt. 

Een ander product die wij afnemen is de 

ledenadministratie. Het WS78 ledenbestand is 

geïntegreerd in het systeem van de KWBN en als 

het goed is loopt dat synchroon met die van 

WS78. Ja, u leest het goed, “als het goed is”. 

Deze digitale bestanden (modules) maken deel uit 

van een heel groot digitaal computersysteem 

waarmee de KWBN werkt. Hierin is WS78 als 

lidorganisatie maar een heel piepklein 

onderdeeltje. Voor de KWBN blijkbaar weinig 

interessant. 

Het is een vast gegeven dat een computer niet kan 

denken, daar hebben ze ons mensen voor nodig. 

Daardoor is het een log systeem, niet flexibel, niet 

instaat te anticiperen op veranderende 

omstandigheden.  

En dat komt nu net slecht uit voor een 

wandelvereniging als WS78. Onze wensenlijst is 

best groot en willen de regie hebben over de input 

van bijvoorbeeld, inschrijven van wel/geen lid, 

hoogte van het inschrijfgeld, toe te passen 

kortingen, extra toeslagen, etc.. Elke WS78 tocht 

heeft zo zijn eigen wensen. 

Maar ook de input in de ledenadministratie van 

(nieuwe) leden en de mutaties daarin. Dit is 

allemaal niet mogelijk door WS78 te organiseren 

en moeten wij overlaten aan medewerkers van de 

KWBN die het handmatig verwerken.  

Elke aanpassing of aanvulling op zo’n module 

kost een hoop geld, duizenden euro’s en dat heeft 

de KWBN niet of wil het daaraan niet besteden.  

Ik zal u verder niet vermoeien met alle in en outs 

maar het levert erg veel  gespreksstof op in de 

bestuursvergadering. 

 

 

9
e
 lustrum in 2023 

 
In 2023 bestaat WS78 45 jaar en hoopt zij haar 9

e 

lustrum te vieren.  Om dit heugelijke feit uit te 

werken is er een lustrumcommissie samengesteld. 

Deze commissie heeft momenteel gelukkig vijf 

leden  die zich zeer binnenkort zullen buigen over 

alle ideeën die er leven. 

Het gaat dan om het soort activiteiten die 

georganiseerd gaan worden. Als het een 

wandeltocht wordt, waar, startplaats, 

parkoersbouwer(s), welke afstanden en eventuele 

nevenactiviteiten.  

 

Als u suggesties en/of ideeën heeft, laat het ons 

weten. ws78.info@gmail.com 

 

 

 

Lid en reservelid kascontrolecommissie: 
 

Aan deze “Special Info” is het verslag van de 

laatst gehouden Algemene Leden Vergadering 

toegevoegd. 

hieruit blijkt dat we nog opzoek zijn naar een lid 

en een reservelid voor de kascontrolecommissie. 

Kandidaten kunnen zich nu al melden bij het 

bestuur. ws78.info@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

    

 

mailto:ws78.info@gmail.com
mailto:Ws78.info@gmail.com
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ALV 04-09-2021 

 

1. Opening 

De voorzitter, Johan Hertgers opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. 

 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 

2.1 Aanwezigen 

Voor deze vergadering moesten de leden zich net als de voorgaande ALV weer aanmelden.  

Er zijn inclusief het bestuur 40 mensen aanwezig. 

105 afmeldingen 

 

2.2. Overledenen het afgelopen verenigingsjaar:  

 

- Alfred Kling, 10-05-2021. 

Woonplaats Ede. 

 In mei werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Alfred Kling ten gevolge van een 

noodlottig ongeval. We herinneren Alfred vooral als wandelaar van de lange afstanden. Vanaf 2014 was 

Alfred ook actief betrokken bij onze vereniging als vrijwilliger: dan weer voor het ophalen van de pijlen 

of parkeerbegeleider en/of de laatste keren als parcoursbewaker op de fiets. Alfred was overal voor 

inzetbaar en genoot van het familiaire karakter van onze vereniging; hij was er trots op om daar bij te 

horen. Alfred is slechts 42 jaar geworden. Dat hij moge rusten in vrede. Alfred was al wat jaren vast 

crewlid van onze vereniging. Hij was iemand die zich als een enthousiaste vrijwilliger inzette voor 

WS78. Hij had er altijd veel plezier in en WS78 was zijn club. 

 

- Arie van der Greft, mei 2021 

Woonplaats Vinkeveen. 

Arie is zowel bij WS78 als ook bij vele internationale wandeltochten een veel geziene wandelaar. Heeft 

9020 WS78 kilometers en daarbij vele nationale als IML wandeltochten gelopen. 

Arie was sinds 12-09-1990 lid van WS78. 

 

Er is een moment van stilte ter nagedachtenis aan de overledenen. 

 

2.3 Blij nieuws 

Er is blijde mededeling van Irene Ruis. Zij heeft een dochter gekregen: Maud. Het kaartje ligt ter inzage 

op de bestuurstafel. 

 

2.4 Bekers 

Er zijn bekers van de vorige serie voor de leden die hiervoor betaald hebben. Het is mogelijk om die na 

afloop van de vergadering mee te nemen. Ze worden ook meegenomen naar Bodegraven voor de leden 

die er nu niet zijn. 
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2.5 Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Notulen van de Algemene Vergadering op 2 september 2020 

De notulen zijn toegevoegd aan de agenda voor deze vergadering. De voorzitter neemt deze door. 

Er is een vraag over pagina 9. jaarverslag van de penningmeester. Bij de 3
e
 alinea staat dat het banksaldo 

2 maal de begroting is. Er wordt om uitleg gevraagd. De penningmeester licht dit toe. Bij de balans 

wordt verwezen naar pagina 14, dit moet pagina 17 zijn. 

Verder zijn er geen opmerkingen of aanvullingen en worden hierbij de notulen vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

5. Terugblik op seizoen 2020/2021 

Er zijn dit jaar geen tochten georganiseerd. Dit heeft het bestuur veel pijn gedaan, maar vanwege alle 

beperkingen is er besloten om dit het afgelopen jaar niet te doen. Gezondheid gaat boven alles. We 

willen nu vooral vooruitkijken. 

 

6. Jaarverslag van de secretaris en ledenadministratie 

- Jaarverslag secretaris 

Het verslag is aan de agenda voor deze vergadering toegevoegd en wordt toegelicht. 

Alle tochten zijn vanwege de Corona maatregelen afgezegd en met enkele aanpassingen in het 

programma doorgeschoven naar 2021-2022.  

In het begin heeft het bestuur weinig vergaderd. Daarna heel regelmatig vanwege de vele onderwerpen 

die er op de agenda stonden. Vanwege de maatregelen is dit niet fysiek gedaan, maar om de 2 weken een 

uur via WhatsApp. 

Ook de vergaderingen met de KNWB zijn digitaal gedaan, via Teams. 

Op de agenda staat o.a. de WBTR en de aanpassing van de statuten.  

Ook is er gestart met de automatisch incasso voor de contributie. Dank voor de deelname! 

Vanuit de vergaderingen komen er opmerkingen over het digitaal inschrijven. Genoemd wordt dat 

andere verenigingen er mee zijn gestopt omdat veel deelnemers niet meer meedoen. Ook zijn er leden 

die aangeven dat het voor hen niet mogelijk is om digitaal in te schrijven en zij dan niet meer mee 

kunnen wandelen. Het bestuur onderzoekt wat er mogelijk is om zowel digitaal in te schrijven als op de 

start locatie. Maar om dit goed te kunnen doen is het bestuur gebonden aan de maatregelen van de 

overheid. Voor elke tocht moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente waar wordt gestart. 

Er zijn 15 tochten gepland voor het seizoen 2021-2022.  

 

- Ledenadministratie 

Het verzoek om aan de penningmeester en de ledenadministratie door te geven wanneer men zich 

afmeldt. Om verwarring te voorkomen wordt besloten dat afmeldingen schriftelijk moeten worden 
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gedaan bij de secretaris, voor het mailadres zie de website en de tab contact bestuur. De secretaris geeft 

het door aan de penningmeester en de ledenadministratie. 

 

Jaarverslag van de penningmeester 

Dit verslag is ook toegevoegd. De penningmeester geeft aan dat we een gezonde vereniging zijn. We 

hebben een eigen vermogen van € 45.999,00. 

Er waren dit jaar geen inkomsten door dat er geen tochten zijn georganiseerd. Hiervoor zijn ook geen 

uitgaven gedaan. Er is een aanvraag bij de overheid gedaan voor een tegemoetkoming inzake Corona en 

deze is gehonoreerd.  

De inkomsten uit de contributie staan ongeveer gelijk aan de vast lasten van de vereniging. 

Er wordt gevraagd naar de contributie aan derden. Dit betreft de contributie die we betalen aan het 

Gelderslandschap en aan het I.V.V.. 

 

7. Begroting van seizoen 2021/2022 en vaststellen contributie 2022/2023  
- De begroting op pagina 23 heeft een negatief resultaat omdat we minder deelname aan de tochten 

verwachten en digitaal inschrijven geeft extra kosten. 

Ook de statutenwijziging, het verlengde boekjaar en de WBTR brengt extra kosten mee. 

Met het huidige extra saldo kan de vereniging dit dragen. 

Het digitaal inschrijven komt weer ter tafel. Het bestuur zal zijn uiterste best doen om beide varianten, 

digitaal en niet digitaal inschrijven, mogelijk te maken. Het bestuur staat open voor ideeën. Verder is het 

ook nog afwachten welke maatregelen er voortkomen uit de persconferentie van 14 september. 

- De contributie blijft ongewijzigd ondanks de negatieve begroting.  

Het inschrijfgeld voor de wandeltochten is verhoogd met € 2,00. Hiervoor krijgen deelnemers een 

muntje of bonnetje voor een consumptie op de startlocatie voor vertrek of na afloop. Dit als 

tegemoetkoming voor de startlocaties. 

 

8. Verslag van de kascontrolecommissie en décharge penningmeester en bestuur 

Mevr. C. Verburg leest de verklaring van de kascommissie voor en stelt voor om het bestuur decharge te 

verlenen over het boekjaar 2020-2021. De verklaring is op 02-08-2021 opgesteld door mevr. C. Verburg 

en mevr. C. de Jong-Dudink. Bij acclamatie verleent de vergadering het bestuur decharge voor het 

boekjaar 2020-2021. 

 

9. Benoeming één lid en één reserve lid in de kascontrolecommissie 

Mevr. C. Verburg is niet meer herkiesbaar, omdat haar maximale termijn van 4 jaar er op zit. Mevr. C. 

de Jong-Dudink was reserve-lid en heeft dit jaar de heer P. Berg vervangen. Zij is bereid om volgend jaar 

ook zitting te nemen in de kascommissie.  

Mevr. Jeannette Guit is bereid om als reserve-lid op te treden. Mocht er geen tweede lid voor de 

kascommissie worden gevonden dan neemt zij het op zich. 
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10. Informatie over het seizoen 2021/2022 

Vanwege Corona moet aan alle gemeenten een vergunning worden gevraagd om de tocht te mogen 

organiseren. De eerste 11 tochten voor dit seizoen zijn allemaal ingepland en voorgelopen. 

De tocht in Bodegraven is de afsluiting van het 42
ste

 seizoen en dient ook om ervaring op te doen voor de 

overige tochten in het 43
ste

 seizoen. Het 43
ste

 seizoen loopt door tot en met december 2022. Voor het 

tweede deel van het 43
ste

 seizoen is een conceptprogramma en deze tochten worden in het voorjaar van 

2022 voorgelopen. 

Er is weer veel afwisseling in de verschillende tochten. Er wordt o.a. gelopen over het strand, langs 

kastelen en door landgoederen. 

Voor de tocht in Castricum is een verhoging van het inschrijfgeld vanwege de kosten die er verbonden 

zijn aan het lopen door het natuurgebied Het Noord-Hollands Duinreservaat. 

 

11. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vaststelling en goedkeuring 

De documenten ‘AVG WS78 privacy beleid’ en de ‘AVG WS78 privacyverklaring’ en de ‘AVG-

procedure melden, datalekken (schematisch)’ zijn met de agenda meegestuurd.  

Er zijn geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze stukken.  

De vergadering is akkoord en de stukken komen op de website te staan. 

 

12. Huldiging jubilarissen 

De volgende WS78 leden zijn 40 jaar lid: 

- Paul Bakker 

- Paul Hopstaken 

- Dick Kouwenhoven 

- Coos Verburg 

- Leen Verhaar 

- Sonja Wilting-Maasdijk 

 

De volgende WS78 leden zijn 25 jaar lid: 

- Bert Sijens  

- Abram Maliepaard 

 

De aanwezigen jubilarissen worden naar voren geroepen en krijgen een aandenken uitgereikt. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

13. Bestuursverkiezing, reglementair aftredend is: 

a. Jan de Boer, penningmeester (herkiesbaar) 

Daarnaast waren er 2 vacatures binnen het huidige bestuur, waarvoor we één voordragen: 

b. Cees van den Berg lid 

Cees heeft het afgelopen jaar al een paar keer deelgenomen als bestuursondersteuner en houdt zich 

bezig met de Statuten, het Huishoudelijke Reglement en de WBTR 

c. Vacature   lid (2
e
 secretaris) 

Tijdens de vergadering wordt voor deze vacature Hermien Naber-Meints voorgedragen. 
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Bij acclamatie wordt Jan de Boer herkozen als penningmeester, Cees van den Berg als lid en Hermien 

Naber-Meints als 2
e
 secretaris. 

 

14. Rondvraag 

- Verzoek om nu de statuten en het huishoudelijk regelement worden aangepast de naam van de 

vereniging ook consequent hetzelfde te schrijven: WS78. Dus aan elkaar zonder een spatie of streepje. 

- Hoe lang van tevoren kan er digitaal ingeschreven worden voor een tocht? In principe kan daags na 

afloop van een tocht ingeschreven worden op de volgende tocht. Alleen voor de eerste tocht is dit 

afwijkend.  

De sluiting van inschrijving is op de voorgaande vrijdagavond om 18.00 uur.  

Wanneer eenmaal digitaal is ingeschreven is het niet meer mogelijk om geld te retourneren. 

Inschrijven moet per persoon. 

We werken met een module van de KWBN. 

- Wat gebeurt er wanneer het openbaar vervoer vertraging heeft en je daardoor het tijdslot waarop je bent 

in gedeeld niet haalt? Dan mag je later starten. 

- Wanneer de Corona-regelgeving wordt aangepast is het nog mogelijk dat we ook moeten controleren 

op een vaccinatie of testbewijs.  

- Belangrijk!! WS78 leden moeten de code gebruiken die gedeeld wordt op de ledeninfo. We vertrouwen 

erop dat deze niet wordt gedeeld met niet-leden. 

- We zoeken nog mensen voor de Lustrumcommissie 2023. Op dit moment hebben zich 2 leden 

aangemeld. Tijdens de vergadering geeft Marcel Dekker aan dat hij ook wel wil meehelpen, maar geen 

auto mag rijden. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van de leden en met tot ziens in Bodegraven! 

Hierna wordt met een deel van de aanwezigen een korte wandeling door Maarn gemaakt. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


