
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING                                                                                         

Wandelclub ABN AMRO gehouden op 17 januari 2017 

Locatie:   De Meent Amstelveen                                                                                                              

Aanwezig bestuur: Willem Kooren, Wil van den Heuvel, Loes Hessels, Mia Korse en Hendrik van                       

   Velzen                                                                                                                                            

Aanwezige leden: 11 leden 

 

Opening                                                                                                                                                              

Willem Kooren opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De beste wensen 

voor 2017 zijn inmiddels al uitgewisseld. Willem stelt vast dat de opkomst jammer genoeg beperkt is.   

Ingekomen stukken en mededelingen                                                                                                                                                

Ingekomen stukken: Geen.                                                                                                                             

Mededelingen: er zijn twee reacties gekomen op de uitnodiging en stukken voor deze vergadering. 

Er hebben zich in 2016 acht nieuwe leden aangemeld en er waren negen opzeggingen. Het totaal 

aantal leden per 1 januari 2017 bedraagt 83. 

Reactie één: waarom is de wintertocht verschoven van de zaterdag naar de zondag?                                              

De reden voor de wintertocht op zaterdag was dat er voor de wandelgroep werd gekookt (stamppot 

of erwtensoep) in schoolgebouwen die uiteraard niet op zondag beschikbaar waren. Deze reden is 

vervallen en het bestuur heeft gekozen voor eenduidigheid, alle vier de wandelingen op zondag.                                                                                                                                                                        

Reactie twee: kunnen vanuit geloofsovertuiging (kerkbezoek op zondag) er twee van de wandelingen 

op zaterdag en twee op zondag plaatshebben?  Met respect voor geloof en overtuiging is de 

vergadering het eens met de eenduidigheid van het bestuur, alle vier de wandelingen op zondag. 

In aanvulling op de lange tocht van 5 februari a.s. geeft Hendrik aan graag om 10.30 i.p.v. 10.45 uur 

te willen starten.                                                                                                                                                                               

Notulen ledenvergadering van 19 januari 2016                                                                                                                   

De notulen van 19 januari 2016 worden vastgesteld onder dankzegging aan Loes.                                

N.a.v.: de rondvraag uit de notulen over gebruik maken van donaties door sponsoren, Willem geeft 

aan dat de PV hier niet onwelwillend tegenover staat zolang er geen financiële instellingen bij 

betrokken worden. Wordt vervolgd. 

 Verslag Secretaris                                                                                                                                                       

Het jaarverslag over 2016 ziet er prima uit, waarvoor dank aan de Wil en Loes.  

Verslag penningmeester                                                                                                                                         

Toelichting van de penningmeester betreffende verantwoording 2016 en begroting 2017.                                                                                                                      

Verantwoording 2016: mede op verzoek van de PV ABN AMRO blijft de regel abonnementen die 

geschrapt zou worden, toch in de verantwoording meegenomen.                                                                                                                

Begroting 2017: de penningmeester geeft aan dat de subsidie voor 2017 inmiddels op de rekening 

staat. Het subsidiebedrag is gelijk aan het bedrag over 2016. De voorzitter dankt de penningmeester  

voor de heldere verantwoording en prima begroting.  



Verslag kascommissie                                                                                                                                                               

Wegens verhindering van Astrid Groeneweg is de kascontrole uitgevoerd door Joke Bolink en 

Margreet van den Heuvel. Namens de kascommissie verzoekt Joke Bolink de vergadering, om de 

penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.   

De vergadering gaat akkoord met de verantwoording en de begroting, dit  gebeurt onder 

welverdiend applaus met dank aan de penningmeester en de kascommissie.  

Verkiezing kascommissie                                                                                                                                                    

Joke Bolink treedt af, Astrid Groeneweg en Bernedine van Leeuwen vormen de kascommissie voor 

2017 met Herman den Brave als reserve.  

Voorstel programma wandelclub 2017                                                                                                                                

5 februari 2017:  Wintertocht Gaasperplas/Gein Amsterdam Zuidoost, eigen gelegenheid.                                                      

23 april 2017    :  Voorjaarstocht  Arnhem/ Posbank, Bus.                                                                                                          

20 augustus 2017:  Zomertocht Zaanstad, eigen gelegenheid.                                                             

29 oktober 2017:  Najaarstocht Gaasterland, bus.                                                                                         

Herman den Brave geeft aan dat, op de datum van de voorjaarstocht een bridge toernooi is gepland. 

Herman kiest voor het toernooi samen met nog enkele nieuwe leden van de wandelclub die tevens 

lid zijn van de bridge club. Herman vraagt of verplaatsing van de voorjaarstocht tot de mogelijkheden 

behoort omdat het jammer zou zijn als een aantal leden niet kunnen meelopen. Na enige discussie 

over een andere datum, waarop er dan weer anderen verhinderd zijn, wordt besloten om de 

geplande datum 23 april 2017 aan te houden.                                                                                                                    

Ideeën voor 2018 Suggestie van Pieter van der Laan voor een van de wandelingen in 2018 is 

Doornenburg (bij Elst). Pieter raad aan de website te bekijken en te zien hoe mooi het kasteel en de 

omgeving zijn. Het bestuur zal de suggestie meenemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bestuursverkiezing                                                                                                                                                               

Willem Kooren is aan het einde van zijn zittingsperiode gekomen maar heeft zich herkiesbaar 

gesteld. Willem wordt onder applaus van de vergadering opnieuw verkozen.                                                                                                    

Wil van den Heuvel zou op termijn zijn functie als penningmeester willen overdragen en is op zoek 

iemand die hij een jaartje zou kunnen inwerken. Volgens de eisen van de PV ABN AMRO dient een lid 

van het bestuur van een club een actieve of een post actieve medewerker te zijn. Er heeft zich 

niemand gemeld en ook uit deze vergadering komt niemand naar voren. De voorzitter vraagt 

toestemming aan de vergadering om, als zich in de loop van het jaar iemand beschikbaar stelt, deze 

alsnog aan Wil te mogen koppelen.                                                                                                                

Invulling Nieuwsbrief                                                                                                                                                            

Mia Korse Is teleurgesteld omdat er vanuit de lange tocht bijna geen stukjes voor de Nieuwsbrief 

worden aangeleverd. Zij geeft aan dat een stukje ook over een andere wandeling of over ervaringen 

van een wandelaar zelf zou kunnen gaan. Op de opmerking dat zij ook zou kunnen stoppen met de 

Nieuwsbrief is de reactie dat dat niet de bedoeling is. Iedereen is van mening dat de Nieuwsbrief er 

altijd heel goed uit ziet met complimenten aan Mia.  

      



 Rondvraag                                                                                                                                                                    

Hendrik van Velzen: in de komende jaren zullen in een van de wandelingen ook stukjes Amsterdam 

worden meegenomen, net als nu Amsterdam Zuidoost.                                                                                            

Gerard Beekveld: informeert of er iets aantrekkelijks geregeld zou kunnen worden om meerdere 

leden over te kunnen halen om mee te wandelen.  Het is niet helemaal duidelijk in welke vorm dat 

zou kunnen, wel komt uit de vergadering naar voren dat, bij de uitnodigingen, uitgebreide informatie 

over de wandelomgeving zou kunnen bijdragen om twijfelende leden over de streep te trekken. 

Herman den Brave: informeert of, gezien de weersomstandigheden in januari, de jaarvergadering 

ook in maart zou kunnen plaatshebben. De voorzitter merkt op dat barre weersomstandigheden zich 

vaak in de eerste drie maanden van het jaar voordoen. Daarnaast stelt de PV ABN AMRO het zeer op 

prijs om cijfers en gegevens zo snel als mogelijk in het nieuwe jaar te willen ontvangen.  

Sluiting                                                                                                                                                                                    

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen. Hierna worden de 

aanwezigen uitgenodigd om, onder het genot van een drankje en een hapje het nieuwe wandeljaar 

2017 te starten. 

 

Wandelclub ABN AMRO                                                                                                                                                         

Loes Hessels, secretaris 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


