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NOTULEN 84E ALGEMENE LEDENVERGADERING WSV “DE LAATSTE LOODJES” 

26 maart 2019 

 
Locatie: buurthuis 'De Kolk’, Klampersstraat 1, Zaandam 
 
Aantal aanwezigen volgens presentielijst: 29 leden, 7 bestuursleden 
 
Notulist: Leny de Ruijter 
 
1. Opening 

De voorzitter, Thijs Boonstra, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij 
constateert dat er dit jaar minder leden zijn dan vorig jaar en spreekt zijn teleurstelling 
hierover uit.  Gezien het totale ledenaantal (533), is dit een teleurstellend resultaat. Het 
merendeel heeft geen afbericht gegeven. Een tiental anderen wel. Hun namen zijn bij 
het bestuur bekend. Cees Moerbeek is afwezig vanwege een oogoperatie.  
Alle leden hebben een uitnodiging gehad in de vorm van een agenda, het jaarverslag van 
de secretaris en de notulen van de 83e vergadering van 27 maart 2018. 
Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons ontvallen zijn, te weten: Ria 
van Zaal, Henk van Bokhorst, Nel Abbink en Dick Weeda.  

 
2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2018 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, die hierbij worden goedgekeurd.  
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
In tegenstelling tot wat op de agenda staat, namelijk dat het jaarverslag van de 
secretaris ter inzage ligt, is het jaarverslag 2018 per e-mail meegestuurd met de agenda. 
Het jaarverslag 2018 is grotendeels opgesteld door Cees Moerbeek. 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester  
De nieuwe penningmeester, Ben Hooijschuur, die eind 2018 de stukken van Corry van 
Toledo heeft overgenomen,  komt met de jaarcijfers over 2018 in een powerpoint 
presentatie. Het financiële verslag ligt ook ter vergadering voor degenen die hierin 
geïnteresseerd zijn.   
 

6. Presentatie begroting 2019 
Anders dan andere jaren wordt ook de begroting voor 2019 in een powerpoint 
presentatie op een groot scherm gepresenteerd. Er is veel informatie over de 
ledenaantallen, het aantal deelnemers aan de verschillende tochten en de inkomsten en 
uitgaven. Ook is er een resultaatvergelijking gemaakt ten opzichte van 2017. De balans 
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voor 2018 is opgemaakt en er is een begroting opgesteld voor 2019, waar uitleg over 
wordt gegeven. De leden zijn zeer tevreden over de resultaten en keuren de begroting 
voor 2019 goed.  

 
7. Verslag van de kascontrolecommissie - decharge penningmeester/bestuur 

Steekproefsgewijs zijn de kas en de stukken van de bank gecontroleerd door Victor 
Diemel en Jim Kitzen. Victor leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. 
Gevraagd naar hun bevindingen, geven zij aan dat de kas in orde is en dat aan de 
penningmeester en het bestuur decharge wordt verleend. 
In de loop van het jaar zijn er enkele leden afgevallen en enkelen bij gekomen. Een idee 
zou kunnen zijn te adverteren in een wandelblad of bij andere verenigingen. 
 

8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 Victor Diemel is aftredend. Ben Hooijschuur mag de kas niet controleren nu hij 
penningmeester is.  Jim Kitzen blijft aan. Margreet Groenendijk biedt aan de kas te 
willen controleren en als reservelid biedt Ronald de Ruyter zich aan. 
 
Tussendoor geeft Harry Sondorp, die routecoördinator is, ook via een powerpoint 
presentatie uitleg over de verschillende afstanden en routes voor het Rondje Haven, dat 
(paas)zaterdag 20 april wordt gehouden en de Molen- en Merentocht, die op 11 en 12 
mei wordt gehouden.  Bij het Rondje Haven is dit jaar voor het eerst ook een 20 km 
route uitgezet. De start voor de Molen- en Merentocht is niet meer vanuit het Trias 
VMBO, maar vanuit Simson aan de Wezelstraat in Koog aan de Zaan. Er wordt over de 
Zaanse Schans gelopen, dus aan molens zal het niet ontbreken 
Harry doet nog een oproep voor vrijwilligers, die altijd nodig zijn. Met name voor het 
pijlen zijn minimaal vier personen nodig.  
 

9. Vaststelling contributie 2020 
De ledenadministrateur, Ed van der Hout, krijgt het woord. Hij kan kort zijn over de 
contributie voor 2020, omdat de contributie van de KWBN voor volgend jaar nog niet 
bekend is. Daar wordt pas in mei over beslist. Leden die alleen DLL-lid zijn, blijven in 
2020 € 8,- betalen.  
 

10. Bestuurszaken - bestuursbeleid 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen  of vragen zijn aan het bestuur ten aanzien van 
het gevoerde beleid en of het bestuur op deze weg door kan blijven gaan. De leden zijn 
tevreden met het beleid en er volgt een applaus.  
  

11. Bestuursverkiezing 
Reglementair aftredend zijn Thijs Boonstra (voorzitter) en Hans Krijnen (webmaster). Zij 
hebben zich herkiesbaar gesteld en de vergadering gaat hiermee akkoord.  
Ben Hooijschuur is, nadat Corry in november aangaf  niet verder te willen met de 
financiële zaken, aangetreden als penningmeester. Hij wil het penningmeesterschap 
voor de aankomende jaren doen en maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur, samen met 
Thijs Boonstra en Leny de Ruijter. Opgemerkt wordt dat Ben over twee jaar weer 
herkiesbaar is. De vergadering geeft goedkeuring aan het penningmeesterschap van Ben 
en aan Leny voor het werk als secretaris.  
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12. Huldiging jubilarissen 
Op de agenda stond dat er geen jubilarissen zijn, maar er zijn er dit jaar wel twee, te 
weten, Siem Hoogeboom,  die op 10 oktober 50 jaar lid is en mevrouw  Nel Bakker-van 
Gulik die op 21 juli maar liefst 75 jaar lid is. Zij zullen op de dag zelf gehuldigd worden.  
 
Thijs neemt de gelegenheid waar om Jaap en Ria Heijnen in het zonnetje te zetten en 
biedt hen een boeket bloemen aan voor alle hulp die zij aan de vereniging bieden. 
 

13. Rondvraag en sluiting 

 Ideeën viering 85-jarig bestaan. Het bestuur heeft wel enkele ideeën, maar misschien 
hebben de leden die ook. Geopperd wordt een puzzeltocht te houden of ‘happen en 
stappen’, een combinatie van wandelen en tussendoor enkele horecagelegenheden 
aandoen voor een hapje en drankje.  Leden kunnen ook op een later tijdstip natuurlijk 
nog met ideeën komen en die aan het bestuur laten weten 

 DLL-info alleen nog digitaal. Vanwege de kosten wil het bestuur een streep zetten onder 
het versturen en rondbrengen van de DLL-info per post.  Voor de enkele leden die 
misschien geen e-mail hebben, moet dan een oplossing worden gezocht   

 Overgaan tot automatische incasso van de contributie. Hoe staan de leden tegenover 
automatische inning van de contributie? Het kan niet verplicht gesteld worden. 
Voorgesteld wordt om in de DLL-info aan de leden te vragen hoe zij hierover denken, 
omdat er nu maar een beperkt aantal leden aanwezig  is. Daarna kan het 
inschrijfformulier aangepast worden 

 Thijs heeft bij een wandeling in Amsterdam het idee opgedaan van ‘lullen voor spullen’.  
Het gaat om een soort loterij, waarbij de opbrengst voor de vereniging is. Thijs heeft zelf 
al enkele winkeliers benaderd voor ‘spullen’ en sommigen hadden nog wat op zolder 
staan. Daarbij heeft hij een bord gemaakt met 800 gaatjes, waar de lootjes in kunnen. 
Misschien zien de leden het zitten om ook ‘spullen’ te gaan verzamelen. Het moet dan 
wel om nieuwe artikelen gaan. Simon van Mechelen ziet het niet zo zitten om hiervoor 
te lobbyen gezien het feit dat de vereniging er financieel goed voor staat. Thijs heeft de 
bedoeling om hiermee meer wandelaars te trekken.  

 Dit zouden we ook kunnen bereiken door meer publiciteit in de regiokranten. We 
leveren hiervoor wel altijd aan, maar dat wil nog niet zeggen dat de kranten een artikel 
opnemen. Daar hebben we geen invloed op. Er zijn veel verschillende wandelsites, 
waarop we onze vereniging onder de aandacht zouden kunnen brengen. Enkele 
verenigingen bieden ook de mogelijkheid om onze wandelingen gratis te promoten. De 
flyers die er nu zijn van het Rondje Haven en de M&M-tocht kunnen door de leden bij 
andere wandellocaties worden neergelegd 

 Thijs heeft een houder gemaakt om folders/flyers en ons jaarprogramma in te zetten bij 
onze sponsor LIV-outdoor 

 Door Victor Diemel wordt gevraagd of de ALV op een andere locatie plaats kan vinden 
omdat het bij De Kolk lastig parkeren is. Aan een andere locatie zitten soms ook weer 
nadelen 

 Donderdag 28 maart organiseert de KWBN een Wandelcafé in Koog aan de Zaan. Ron de 
Ruyter vraagt of DLL hiervan op de hoogte is. Dit is inderdaad het geval. Ben en Thijs zijn 
van plan er heen te gaan.  

 Eind 2018 is de website van DLL gehackt. Hans is bezig geweest om de site weer te 
herstellen 

 Voor de eerste bustocht hebben zich  50 wandelaars gemeld. Er is nog plaats. 
Aanmelden kan bij Dick Koning via e-mail: algemenezaken@wsvdelaatsteloodjes.nl 
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 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering  en bedankt de 
aanwezigen voor hun komst. Ter afsluiting is er nog een hapje en een drankje.  

 
* * * 

 
 
 
  


