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Algemeen
Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van het inspelen op het besluit van de extra ALV van
november 2019 om Te Voet niet te laten opgaan in Wandelnet. Dit besluit had aanleiding gegeven
voor drie leden van het bestuur (José Noijons, Bertie Schonk en Niek Fraterman) om hun
bestuursfuncties ter beschikking te stellen. Het was dus in de eerste plaats zaak om voor hen
opvolgers te vinden. Dat lukte gedeeltelijk: Jeroen Jacobse en Jan Rijnsburger werden bereid
gevonden zich voor het bestuur beschikbaar te stellen. Daarmee bleef alleen de functie van
secretaris open: binnen het nieuwe bestuur kon daarvoor een voorlopige oplossing worden
gevonden. Inmiddels was de coronacrisis uitgebroken en waren fysieke bijenkomsten niet meer
mogelijk, maar met extra inzet van allen bleek het mogelijk in september een schriftelijke ALV te
houden. In deze vergadering konden de leden zich o.a. uitspreken over de voorgestelde nieuwe
bestuursleden. Deze werden met vrijwel algemene stemmen gekozen, zoals werd vastgesteld in het
aanvullende on-line gedeelte van de ALV gehouden op 3 oktober 2020, waarin tevens de
vertrekkende bestuursleden hun mandaat inleverden. Het bestuur was dus met Jeroen Jacobs
(voorzitter), Jan Rijnsburger (eindredacteur LV en website) en de twee gebleven bestuurders (Ineke
Thierauf en Nico van Delft) weer bijna compleet; de zoektocht naar een secretaris werd voortgezet.
Het bestuur vergaderde eind september voor het laatst in de oude samenstelling; in de ALV van 3
oktober droeg José de voorzittershamer virtueel over aan Jeroen.
De andere onderdelen van de ALV, zoals het jaarverslag en de jaarrekening, werden met algemene
stemmen goedgekeurd. Tot leden van de Kascontrolecommissie werden benoemd Frans Meijdam (2e
termijn) en Marijke van Volkom (1e termijn).
Overige activiteiten
Jubileum 25 jaar Te Voet
Vanwege corona moest worden afgezien van diverse fysieke activiteiten zoals ter gelegenheid van
het 25-jarig lustrum van Te Voet. Het oude bestuur had al besloten dat zoiets al zou worden
uitgesteld naar 2021 (in de verwachting dat dat dan weer mogelijk zou zijn). Wel werd gevolg
gegeven aan het voorstel van Michiel Broekman om dit jubileum te vieren met een presentatie van
wat de leden zien als hun mooiste wandeling. Daartoe zijn de leden in oktober per mail gevraagd hun
verhalen in te sturen; het is de bedoeling een aantal te publiceren in Lopend Vuur en alle op de
website. De ingezonden verhalen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit Rien van
den Berg, Fred Triep, Ettjen Modderman en Michiel Broekman.
Aandachtspunt blijft het TV-rapport “Wandelen over netwerken”.
Communicatie
Het bestuur besprak met de redacteur Alice Drenthe de ontwikkelingen bij LV en de website.
Lopend Vuur is in het verslagjaar zoals gepland drie keer verschenen. José Noijons heeft zijn taak als
eindredacteur overgedragen aan Jan Rijnsburger; de redactie wordt verder verzorgd door Constance
Kemperman en Alice Drenthe. Onderzocht werd of een betere drukkwaliteit kan worden bereikt; het
resultaat is inmiddels zichtbaar.

De website wordt verzorgd door Alice Drenthe.
Barrièrepotje
Er is één verzoek om een bijdrage uit het barrièrepotje ingediend (door Lia Trimp, ZH); onze bijdrage
bleek in het verslagjaar nog niet nodig.
Overleg met regiocoördinatoren.
Gebruikelijk is een jaarlijks overleg tussen de regiocoördinatoren en het bestuur. In 2020 heeft dat
niet plaatsgevonden, eerst niet door het uitbreken van de coronacrisis, daarna niet door onze extra
ALV in oktober.
Overleg met externe partijen.
Nivon: Nico heeft met bestuurslid Mieke Minkes van NIVON gesproken over samenwerking: er zal
verder worden gesproken met een ander bestuurslid met “regio ervaring”. Plan: Jeroen neemt
contact op, Jan interviewt NIVON bestuurslid over NIVON en de wandelpoot “wandelende tak”. Idee
dat omgekeerd TeVoet uitgebreid aandacht in ledenblad van het NIVON
Overige zaken
Vereniging: Het ledental is in het verslagjaar teruggelopen van 403 naar 358.
Financiën: Vanwege corona werd de voorziene begroting niet volledig aangesproken: zo zullen de
kosten van de jubileumactie verschuiven naar 2021.
Statuten en HR: De afgelopen jaren zijn José Noijons, Bertie Schonk en Nico van Delft bezig geweest
met aanpassingen van de Statuten en het HR. Het (nieuwe) bestuur zal deze verder uitwerken; Nico
verzamelt de inmiddels gemaakte aantekeningen.

