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Voorlopig verslag Algemene Ledenvergadering TeVoet
Zaterdag 30 oktober 2021 in Stayokay Soest

Aanwezige leden incl bestuur: Ted van den Bergh, Els van Delft, Alice Drenthe, Diny van Faassen,
Renée van den Haar, Hans Hartman, Constance Klepperman, Jan Frederik Lubbers, Corrie Meijdam,
Frans Meijdam, Marycke Naber, M.G. van der Ploeg, Bertie Schonk, Marijke van Steenis, Lia Trimp,
Wim van Tuyl, Harry Uitermark, Nico van Vlasveld, Gerard Wamelink, Henk Zandvoort. Bestuur:
Jeroen Jacobse (vz), Nico van Delft (penn.m.), Jos van der Heide (secr. a.i.), Ineke Thierauf en Jan
Rijnsburger (gewone bestuursleden). Totaal 25 pers
Afwezig met kennisgeving: Cilia Amiraal, Pauline Bingen, Harm Bodewes, Bert de Boer, Marijke
Brand, Michiel Broekman, Evelien Dalmijn, Fons Dalmijn, Elly Euverman, Petra Goossens, Nick
Hoogerbrug, Niek Fraterman, Teus van Harten, Wilma de Hoog, Eeffien Huizing, Eddy Ivens, Arie de
Jong, Agnes Leyen, Anja Lucassen, R. Koot, Rob van der Meer, John Mooy, José Noyons, Rob
Onneweer, Hans Olthof, Martin Pegels, J.A. Terburg, Annechien Saak, Ria Snoek, Tineke van
Sprundel, John Stolk, Jan Tukker, Jeltje Zeelenberg, Gert Versteeg, Pea Versteeg: tot. 35 pers.
1. Opening.
De voorzitter, Jeroen Jacobse opent de vergadering met een algemene introductieronde.
2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken die besproken moeten worden.
3. Verslag ALV 03/10/2020
Dit was een extra ALV i.v.m. de benoeming van een nieuw bestuur. Bij het verslag daarvan zijn geen
opmerkingen. De voorzitter merkt op dat toekomstige vergaderingen indien mogelijk fysiek zullen
blijven, maar dat het papierwerk daaromheen (agenda, stukken etc.) digitaal zullen worden
verspreid; dit i.v.m. besparing papier en (verzend-)kosten. (Op verzoek blijft toezending uiteraard
mogelijk.)
4. Jaarverslagen regio’s en bestuur
De aanwezige regiocontactpersonen (Gld, Li, ZH, NH, Ut) lichten hun jaarverslagen kort toe (zie voor
deze verslagen de website).
Samenvatting van de belangrijkste punten:
- Rol TV (naast anderen als Wandelnet, Fietsersbond etc.): belangrijk i.v.m. de nodige scherpte bij
acties. Met andere woorden: buit potentie van TV vanwege onze onafhankelijkheid optimaal uit.
Maar samenwerking met anderen blijft nodig! Bij regionale actie is ondersteuning door TV-landelijk
vaak nodig omdat alleen die als belanghebbende rechtspersoon wordt erkend.
- Kwaliteitscriteria onverhard te formuleren → het instellen van een landelijke TV-commissie om
dergelijke criteria t.b.v. overheden te ontwikkelen is te overwegen (daarbij toegankelijkheid voor
rolstoelen te betrekken).
- Landelijk knelpunt: de kwaliteit van de routeplanners.
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- De regionale hoofdpunten waarvoor TV in het strijdperk treedt: de voortgaande fietspadisering van
onverharde wandelpaden, de wrijving tussen de verschillende gebruikers, de sluiting van NABO’s,
- Sociale activiteiten (ledenwandelingen etc.): is in de regio’s weinig gestructureerd.
Er zijn vacatures voor een regionale contactpersoon in Noord-Brabant, Groningen, Drenthe,
Flevoland, Zeeland en (per eind dit jaar``0 in Noord-Holland.
Bestuursverslag:
Op verzoek van regio’s zijn diverse juridische procedures i.s.m. hen begonnen; procesvoering tot aan
de Raad van State. Maar rechtszaak is noodmiddel – zelfs bij winst geen zekerheid dat eerdere
ongewenste besluiten van de baan zijn. Uiteindelijk beslist de politiek, hier kan activistisch optreden
meer effectief zijn! Om dit beter te kunnen doen is regionale versterking via ledengroei blijvend
nodig. Hiervoor moeten regio’s zelf actie ondernemen, het bestuur heeft niet de capaciteit dit op
landelijk niveau effectief te doen. (Twee leden, Hans Hartman en Marycke Naber, regionale
organisatoren van wandelingen in ZH en Ov, bieden aan TV bij hun deelnemers meer bekend te
maken.)
Onlangs is samenwerking met Wandelnet meer structureel begonnen door deelname TV aan hun
project “Ode aan Onverhard Wandelen”.
Begin dit jaar is Jos van der Heide aangetreden als interim-secretaris voor dit jaar; deze vacature
staat (weer) open per begin volgend jaar.
5. Financiën
De penningmeester, Nico van Delft, licht de jaarrekening kort toe. Het vermogen van TV is iets
toegenomen, de hogere kosten zijn het gevolg van meer postverzending t.g.v. corona (meer papier,
meer porto).
De Kascommissie (Marijke van Volkom en Frans Meijdam) complimenteren de penningmeester met
de perfecte staat van de boekhouding en stellen aan de vergadering voor het bestuur te dechargeren
voor het gevoerde financieel beleid. Deze gaat daarmee onder applaus met algemene stemmen
accoord.
Tot leden van de nieuwe kascommissie worden voorgesteld Marijke Brand (2021-2022) en Niek
Fraterman (reservelid 2021, lid 2022-2023). De vergadering gaat hiermee accoord.
Begrotingen 2021 en 2022
Vanwege corona zijn de diverse kosten dit jaar lager uitgevallen dan voorzien. Henk Zandvoort merkt
op dat een voorzien negatief resultaat niet ernstig is gezien de financiële positie van de vereniging.
Omdat veel activiteiten in 2020 vanwege corona zijn uit- op afgesteld komt de begroting 2021 vrijwel
overeen met die van 2020.
Ook in 2021 zijn veel activiteiten uit- of afgesteld; de begroting 2022 komt daarom sterk overeen met
die van 2021. Een beperkte aanpassing: in verband met de behoefte meer ruimte te hebben voor
juridische ondersteuning heeft het bestuur besloten de kosten daarvan te zien als uitgaven voor het
bestrijden van barrières; dit is verwerkt in de nieuwe begroting.
De begroting 2021 en de voorlopige begroting 2022 worden met algemene stemmen goedgekeurd
door de ALV.
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6. Bestuursverkiezing
Omdat de voorzitter, Jeroen Jacobse, tussentijds is aangetreden als opvolger van José Noijons, is hij
nu statutair formeel aftredend maar wel herkiesbaar. Ineke Thierauf treedt formeel af vanwege het
eind van haar tweede bestuurstermijn en stelt zich herkiesbaar. Beiden worden door de ALV onder
applaus met algemene stemmen herbenoemd. Voor de functie van secretaris staat de vacature per
eind dit jaar open; tot dan wordt de functie op interim-basis vervuld door Jos van der Heide.
7. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
De nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn onlangs op de website geplaatst om in deze
vergadering te worden vastgesteld. Deze vergadering valt nog onder de oude statuten; daarin wordt
een aanwezigheid van ¾ van de leden vereist. Omdat dat niet het geval is kan er niet rechtsgeldig
worden gestemd. Het bestuur zal daarom op korte termijn een nieuwe ALV beleggen waarin dat wel
kan (statutair vervalt dan de aanwezigheidseis); deze vergadering zal worden gehouden via Zoom.
Hoewel niet tot stemming kan worden overgegaan licht Nico van Delft de belangrijkste aanpassingen
kort toe:
-

-

Volgens de oude Statuten is TV een vereniging met beperkte bevoegdheid: bestuursleden
zijn daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor door de vereniging aangegane verplichtingen. Dit
wordt omgezet in een vereniging met volledige aansprakelijkheid: bestuursleden zijn niet
meer persoonlijk aansprakelijk.
In de Statuten waren diverse aanpassingen nodig i.v.m. de ANBI-status.
Vanwege de herziening die voor deze aanpassingen nodig waren is gebruik gemaakt voor een
algemene modernisering van alle bepalingen.
Het HR is aangepast aan de nieuwe Statuten.

Uit de vergadering komen nog enkele vragen:
-

-

Er had ook gekozen kunnen worden voor een verzekering tegen de aansprakelijkheidskosten
van de bestuurders. Antwoord: Daar is niet voor gekozen vanwege de kosten van zo’n
verzekering.
Omdat de quorumbepaling m.b.t. stemmingen is vervallen is een zekerstelling m.b.t. het
lidmaatschap van een stemmer vereist. Antwoord: Bij een goede registratie van de
deelnemers aan de vergadering en de stemming kan een probleem in deze worden
ondervangen.

Bij de uitnodiging voor de vergadering waarin de stemming zal plaatsvinden zal nadrukkelijk worden
gevraagd inhoudelijke opmerkingen m.b.t. de Statuten vooraf in te sturen (het HR kan eenvoudiger
worden gewijzigd).
8. Regiocontactpersonen
Er zijn vacatures voor regiocontactpersonen in Gronigen/Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zeeland
en Noord-Brabant. Belangstellenden worden opgeroepen zich bekend te maken bij het bestuur!!!
9. Beleidsplan
Het bestuur krijgt uit de vergadering een compliment voor de fraaie verwoording van waar TV voor
staat. Opgemerkt wordt dat er meer nadruk op externe communicatie mag komen: persberichten,
presentatie op de website etc. Het bestuur is het daarmee hartgrondig eens, en vraagt de regio’s
daarvoor meer berichten aan te dragen. Om dat vanuit het bestuur te doen ontbreekt de capaciteit:
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daarvoor is een professioneel verenigingsbureau nodig. Verbetering van de naamsbekendheid is zeer
wenselijk, de uitvoering is een struikelblok. Uit de vergadering komt de suggestie daarvoor advies
“van buiten” te vragen, zo mogelijk bij een professioneel bureau.
10. Contact met andere partijen.
Nivon en Wandelnet zijn de meest nabijstaande partijen: met beide heeft TV regelmatig contact
(zoals met Wandelnet deelname aan hun campagne Onverhard). Ted van der Bergh noemt uit zijn
ervaring binnen Nivon een aantal sterke punten van TV: TV heeft met Lopend Vuur een sterk blad, de
basis van TV (vrijwilligers in de regio) is sterk, we zijn activistisch (op z’n Pietje-Bel’s), we staan open
voor anderen. Wel vergrijst TV: het bereiken van jongeren zou een hoofdpunt van aandacht moeten
zijn. Om een beter beeld van de kansen en mogelijkheden van TV in kaart te krijgen is een
brainstorming met externe deskundigen zinvol.
Deelname TV aan Wandelnetcampagne Ode aan Onverhard Wandelen: wij gaan in 2022 gericht
wandelingen plaatsen op onze website, speciaal die onderhevig zijn aan bedreigingen (toekomstig →
regionale publiciteit) maar ook waar actie succes heeft gehad (→ instandhouding cultureel erfgoed).
De regio’s wordt gevraagd geschikte wandelingen aan te melden en die zo mogelijk begeleid te
organiseren. Diverse Jubileumwandelingen worden zo al gepromoot. Opmerking Alice Drenthe: voor
de begeleiding van TV-wandelingen zouden Wandelnetvrijwilligers kunnen worden aangezocht via de
Vrijwilligersnieuwsbrief WN. Voor de herkenbaarheid zou de TV-button onder de begeleiders kunnen
worden verspreid.
Wandelnet heeft toegezegd onze wandelingen op hun website vermelden en in algemene zin TV
nadrukkelijker te vermelden.
11. Lopend Vuur en de website
Uit de vergadering komt een hoge mate van waardering voor Lopend Vuur en de website op: LV een
sterk blad met veel potentie om TV verder uit te dragen, de website zeer actueel. De redactie heeft
geen specifieke opmerkingen; wel is versterking nodig i.v.m. de gewenste continuïteit. Bovendien
vragen zij om het meer aanleveren van relevante berichten uit de regio’s en door individuele leden.
Marycke Naber gaat TV-folders verspreiden via Facebook.
12. Ledenwerving
Vanwege de tijd en omdat dit punt al bij diverse eerdere punten ter sprake kwam wordt dit verder
niet meer besproken.
13. Rondvraag
Diny van Faassen: heeft enkele opmerkingen bij de Taakomschrijving Regionale Contactpersonen.
Antwoord: deze kunnen via mail worden ingebracht bij het bestuur.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering 0m 13.00 u. Daarna wordt er
gezamenlijk geluncht en geeft Bertie Schonk een inleiding op de wandeling door de Soester Lange
Duinen, die vervolgens onder begeleiding van haar en Jos van der Heide wordt gemaakt. Tenslotte
wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel.
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