Verslag internet vergadering van de Vereniging
TeVoet, op zaterdag 3 oktober 2020 via Zoom.
Opmerking :
Deze vergadering is een aanvulling op de schriftelijk TeVoet ALV, die in september 2020 is
rondgestuurd naar alle TeVoet leden, inclusief een stemformulier over de jaarstukken en de
kandidaat bestuursleden.
Aanwezig:
Nieuwe bestuursleden
: Jeroen Jacobse ( voorzitter ), Jan Rijnsburger ( lid ), Ineke
Thierauf ( lid ), Nico van Delft ( penningmeester ),
Aftredende bestuursleden : José Noijons ( voorzitter ) , Bertie Schonk ( lid ) ,
Niek Fraterman ( secretaris )
TeVoet leden :
Constance Kemperman, Jos van der Heide, Alice Drenthe, Frans Meijdam, Lia Trimp, Eddy
Ivens, Gerard Wamelink, Harm Bodewes, Michiel Broekman, Diny van Faassen, Ben Rutten.
1. Digitale inloop :
Na wat hulp en opnieuw inloggen, lukt het uiteindelijk om alle deelnemers via beeld en
geluid te laten deelnemen aan dit Zoom overleg.
2. Opening :
De voorzitter José Noijons heet iedereen welkom.
3. Mededelingen en ingezonden stukken :
Geen mededelingen en/of ingezonden stukken.
4. Uitslag van de schriftelijke stemming :
De uitslag is te vinden in bijgevoegd proces-verbaal en is ook als bijlage bij de
uitnodiging naar alle leden verstuurd.
Er zijn via de mail en de post totaal 122 stemformulieren ingezonden, waarbij 121
stemmen zijn uitgebracht voor de jaarstukken en ook 121 stemmen voor het benoemen
van Jeroen Jacobse als voorzitter en Jan Rijnsburger als lid. Nico van Delft (
penningmeester ) heeft zich onthouden van stemmen op de bestuurs-stukken omdat hij
zelf daarvan deel uit maakt. Van de andere leden van het oude bestuur heeft José Noijons
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abusievelijk gestemd voor decharge van het bestuur; de anderen hebben niet gestemd.
Via opmerkingen op het stemformulier en telefoontjes hebben veel leden aangegeven dat
ze erg tevreden waren over de stukken, die ze voor de schriftelijke ALV hebben
ontvangen. Wellicht voor herhaling vatbaar bij een volgende ALV ( ook als Corona dit
niet meer vraagt ). Een enkel lid gaf echter ook aan dat ze het wel wat papierverspilling
vond.
Opmerkingen van leden op de stemformulieren :
Deze opmerkingen zullen deels door het oude en deels door het nieuwe bestuur worden
afgehandeld. Zie ook Wvttk.
5. Overdracht bestuur :
Tijdens een internetvergadering via Zoom is het niet mogelijk om de voorzittershamer
over te dragen van de aftredende voorzitter naar de nieuwe voorzitter. Daarom wordt dit
gedaan door het luiden van een bel door de aftredende voorzitter en het tonen van een
hamer door de nieuwe voorzitter.
6. Introductie nieuwe bestuur :
Voorzitter Jeroen Jacobse :
Hij bedankt het oude bestuur voor hun inzet en al hun inspanningen. Hij heeft veel geleerd
van het oude bestuur tijdens vergaderingen, maar ook via gesprekken tijdens TeVoet
wandelingen.
Normaal zou er een cadeautje zijn voor de aftredende bestuursleden, maar dat is via Zoom
wat lastig en dat houden de aftredende bestuursleden nog tegoed.
Gelukkig is er continuïteit binnen het bestuur doordat Nico als penningmeester en Ineke
als lid in het bestuur blijven. Jammer dat José, Bertie en Niek hebben besloten om te
stoppen, toen er een afwijzende reactie was van vele leden op het voorstel om TeVoet te
doen opgaan in het huidige Wandelnet om de toekomst en het gedachtegoed van TeVoet
zeker te stellen. Hoewel de manier waarop niet door iedereen in dank werd afgenomen, is
het goed dat de vraag over de toekomst van TeVoet is gesteld, maar het nieuwe bestuur
zoekt een andere weg naar een antwoord. Het vertrekt van het uitgangspunt dat waar
mogelijk altijd constructief zal worden samengewerkt met andere organisaties en zeker
ook stichting Wandelnet, maar dat er plaats blijft voor TeVoet. Haar gedachtengoed
verdient een basis in een onafhankelijke vereniging.
Het nieuwe bestuur heeft reeds een officieuze eerste vergadering gehad, maar men is nog
steeds op zoek naar een secretaris en tot nu toe hebben zich hiervoor nog geen kandidaten
gemeld. Alle leden worden nadrukkelijk opgeroepen na te gaan of zij het bestuur niet
kunnen versterken.
Het bestuur heeft de ambities om goede contacten te gaan onderhouden met de regio’s en
ook met aanpalende organisaties; mogelijk eerst via Zoom, maar hopelijk wat later ook
weer fysiek.
Verder wil het bestuur het ledenbestand op pijl houden en ook verder uitbreiden.
Andere bestuursleden :
Ineke :
Ze heeft goede herinneringen aan de vergaderingen met het oude bestuur op de diverse
thuis locaties. Laatste 6 maanden is wegens Corona helaas alleen vergaderen via Zoom
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mogelijk geweest. Ze complimenteert ook José, die naast het voorzitterschap, ook de
redactie van Lopende Vuur heeft gedaan en veel heeft gedaan aan het aanpassen van de
inhoud.
Ze ziet de toekomst van TeVoet met het nieuwe bestuur met vertrouwen tegemoet.
Bertie :
Ze heeft veel geleerd van wat er zich allemaal afspeelt in wandelland en heeft goede
herinneringen aan de samenwerking binnen het bestuur en hoopt dat ze nog wat contacten
kan onderhouden.
Nico :
Hij bedankt de drie aftreden de bestuursleden voor de prettige samenwerking. Toen de
vorige penningmeester plotseling kwam te overlijden, is hij door José gevraagd om toe te
treden tot het bestuur als penningmeester. Eerst zou hij dit tijdelijk doen, maar hij wilde
alles netjes op orde brengen en is daarom uiteindelijk aangebleven.
Niek :
Hij bedankt alle bestuursleden voor de prettige samenwerking en de plezierige
vergaderingen.
Ook de TeVoet bestuurs-wandelingen in de diverse regio leverden goede contacten op en
waren erg informatief. Hij wenst het nieuwe bestuur succes met het zekerstellen van de
toekomst van TeVoet.
José :
Hij heeft ook goede en plezierige herinneringen aan de vergaderingen bij de leden thuis.
Vooral via zijn redacteurschap van Lopende Vuur heeft hij veel contacten gehad in de
regio en is voor hem zichtbaar geworden wat er allemaal moet gebeuren om te kunnen
wandelen. Als wandelaar realiseer je je onvoldoende wat er nodig is voor het bedenken
van een route, de markering en routeboekjes. Dit alles wordt geheel of gedeeltelijk gedaan
door TeVoet-leden.
Jan :
De aankondiging van de bijzondere ALV over de toekomst van TeVoet in november 2019
was voor sommige leden een onaangename verrassing. Achteraf is dit echter toch een
goede wake-up call geweest en heeft deze bijzondere ALV een creatief proces op gang
gebracht over de toekomst van TeVoet. Ook is bij de leden een gevoel voor urgentie
teruggebracht en zou je kunnen zeggen dat 2020 ondanks Corona toch nog een goed jaar
is geworden voor TeVoet.
Aanvulling Jeroen :
Het oude bestuur heeft door de bijzondere ALV in november 2019 en door de
schriftelijke ALV in september een veel grotere participatie van de TeVoet leden weten te
bewerkstelligen.
7. Vragen van leden, die deelnemen aan de Zoom-sessie :
Geen van de deelnemende leden heeft vragen aan het bestuur en er zijn ook schriftelijk
geen vragen binnengekomen.
8. Lustrumviering 25 jaar TeVoet :
Opmerking : Wegens Corona is al eerder besloten door het oude bestuur dat de
lustrumviering helaas niet kan plaatsvinden in 2020, maar zal worden uitgesteld naar
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2021.
Voor dit lustrum heeft Michiel Broekman een voorstel gedaan om een cadeau te geven
aan TeVoet, door de leden op te roepen om aan te geven wat hun mooiste wandeling is.
Wellicht is het voor sommige leden wat lastig om een route goed te beschrijven, dus kan
men laagdrempelig zijn voorstel inleveren bij een redactie, die bestaat uit :
- Rien van den Berg
- Fred Triep
- Ettjen Modderman
- Michiel Broekman
Michiel stelt voor om eind oktober een mailing te sturen naar alle TeVoet leden met een
appèl en instructie. Het bestuur gaat akkoord met dit voorstel.
Verder stelt hij voor om in elke aflevering van Lopend Vuur zo’n wandeling te
behandelen.
Bertie merkt op dat het wellicht mogelijk is om een boekje uit te geven met deze
lustrumwandelingen via de uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Verder zou het leuk
zijn om deze wandelingen met de TeVoet leden te gaan lopen.
Ineke geeft aan dat haar mooiste wandelingen (deels) lopen over bestaande routes, zoals
Klompenpaden. Volgens Michiel Broekman hoeft dat geen bezwaar te zijn, mits men bij
publicatie op de website of in een boekje maar duidelijk vermeldt dat men ( deels )
gebruik maakt van een bestaande route.
Alice geeft aan dat ze reeds overleg heeft gehad met Michiel over de wijze waarop de
lustrumwandelingen op de website kunnen worden geplaatst. Naast de route is het ook
gewenst dat er een verhaal wordt toegevoegd met achtergrond over en toelichting van de
wandeling.
9. Wvttk :
Lopend Vuur :
Jan Rijnsburger heeft het redacteurschap van José overgenomen en doet de redactie samen
met Constance Kemperman en Alice Drenthe. José werkt wel nog mee aan de komende
uitgave.
Nico geeft aan dat er een afspraak is met de drukker om drie LV per jaar uit te geven en
ook worden met de decemberuitgave van LV de facturen voor contributie naar de leden
verstuurd.
Daarom zal het nieuwe bestuur zich in de december LV alleen voorstellen, aangezien ze
meer tijd nodig hebben om hun toekomst visie te formuleren, die dan in 2021 in een
Lopend Vuur kan worden opgenomen.
Opmerking op stemformulieren over verslagen van ALV’s :
- verslag ALV 23 maart 2019 : in de titel van het verslag moet jaartal 2019 worden
toegevoegd.
- verslag ALV 16 november 2019 :
- de bijlage 1, 2 en 3 zijn niet toegevoegd
Opm. secretaris :
het verslag van deze ALV plus bijlagen is reeds in 2019 naar alle leden gestuurd.
Om papier te sparen zijn deze bijlagen niet meegestuurd bij de schriftelijke ALV.
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- Lia Trip moet zijn Lia Trimp.
- pg. 6 : Na ‘top-down benadering een punt.
Het stukje over het landelijk bureau en bidboek kan weggelaten worden.
Het was niet WN die dit heeft gemaakt, maar IKL ( In stand houding Klein
Landschapelementen )
Overzicht van zittingstermijn bestuursleden volgens de TeVoet statuten :
Naar aanleiding van een vraag van een TeVoet lid, wordt onderstaande overzicht van de
zittingstermijn van het bestuur opgenomen in dit verslag :
-

Voorzitter Jeroen Jacobseis in de plaats van José en is in 2021 aftredend en
herkiesbaar
Lid Jan Rijnsburger is in de plaats van Bertie en is aftredend in 2022 en herkiesbaar
Lid Ineke Thierauf is aftredend in 2021 en herkiesbaar
Penningmeester Nico van Delft is aftredend in 2022 en herkiesbaar.

Opmerking :
herkiesbaar volgens lid 7 van de statuten, maar het bestuurslid moet hiermee ook zelf
instemmen.

Overdracht secretariaat :
Er zal nog nader overleg zijn tussen de aftredende secretaris en het nieuwe bestuur over de
overdacht van het secretariaat.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de Zoom vergadering om 11:30 uur onder dankzegging voor de
aanwezigheid en de inbreng van de aanwezige leden.
Bijlagen :
- Jaarverslag Te Voet 2019 versie 30 sept 2020 : In deze update is het verslag van de regio
Gelderland toegevoegd en zijn wat kleine correcties aangebracht. (bijlage 1)
- Proces verbaal schriftelijk stemming ALV september 2020 (bijlage 2)
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