Voorlopig verslag Algemene Leden Vergadering TeVoet
Zaterdag 23 maart 2019 in het Geologisch Museum Hofland in Laren.
Aanwezig leden incl. bestuur:
Frans Meijdam; Harry Benschop; Annechien Saak; Els van Delft; Corrie Meijdam; Hans Hartman;
Magda van der Ploeg; Nico Vlasveld; Ben Rutten; Jan Frederik Lubbers; Bert de Boer; Marijke Volkom;
Constance Kemperman; Alice Drenthe; Jeroen Jacobse; Luc Noortman; Martien Kanis; José Noijons;
Ineke Thierauf, Bertie Schonk; Nico van Delft.
Agendapunt 3, verslag vorige vergadering:
 Goedgekeurd met een aantal aanpassingen.
 De spelling van een aantal namen wordt verbeterd.
 Naar aanleiding van een vraag: Wandelnet heeft nog niet gereageerd op het rapport over de
wandelrouteplanner. Het plan om een symposium te organiseren door TeVoet blijft
overeind.
 Het huishoudelijk reglement is aangepast maar moet nog worden vergeleken met de
statuten. Verwacht wordt dat dit volgend jaar afgerond wordt als meer duidelijkheid is over
de toekomst van TeVoet en de relatie met andere organisaties.
 Over de relatie tussen KWBN en Wandelnet: de fusie van de bureaus is niet doorgegaan.
Binnen KWBN is de fusie tussen de twee wandelsportbonden ook nog niet uitgekristalliseerd.
 Naar aanleiding van de vraag of gratis Lopend Vuur verspreiden naar organisaties als SBB en
bezoekerscentra wat oplevert: vorig jaar zijn hier twee nieuwe leden uit voortgekomen.
Agendapunt 4 Jaarverslagen
Deel 1 activiteiten van het bestuur, opmerkingen en naar aanleiding van vragen
Constance Kemperman gaat redactie van Lopend Vuur versterken. Zij heeft veel ervaring op dit
gebied (o.a. bij Op Lemen Voeten).
Deel 2 opmerkingen n.a.v. verslagen regio’s
Friesland: recreatieschap Marekrite heeft het wandel knooppunten systeem en het meldpunt prima
georganiseerd. Het is alleen jammer dat er geen digitale kaart beschikbaar is, terwijl de gegevens wel
beschikbaar zijn in het provinciale GIS. Het Odulphuspad heeft dit opgelost met en eigen app voor de
mobiel.
Gelderland: aan het wandeloverleg van Gelderland nemen verschillende groeperingen deel
(Wandelnet, TeVoet, NIVON etc. ). Het wordt geleid door de Wandelnet belangenbehartiger.
Flevoland: TeVoet regio contactpersoon en de Wandelnet belangenbehartiger hebben het gebied
verdeeld qua aandacht.
Utrecht: vanuit Wandelnet is er weer een nieuwe belangenbehartiger. TeVoet regio contactpersoon
verwacht een goede samenwerking.
Limburg: een paar keer per jaar structureel wandeloverleg. De deelnemers van Wandelnet en TeVoet
wonen verdeeld over de provincie. In Limburg is wandelen en economische activiteit. De aandacht
gaat vooral naar infrastructurele projecten.
Noord-Holland: het wandeloverleg gecombineerd Wandelnet/TeVoet is vier keer per jaar. TeVoetlid
is secretaris. De onderwerpen zijn concrete activiteiten en bedreigingen. Zoals de versterking van de
Markerdijk. In het voortraject waren we actief en daardoor komt er geen fietspad op de dijk.

Zuid-Holland: alle deelnemers op één Wandelnetter na zijn primair TeVoet leden (hoewel
verschillende ook vrijwilligerswerk doen voor Wandelnet). Belangrijk aandachtspunt is het zorgen dat
er een provinciaal route bureau komt.
Brabant: gecombineerd jaarverslag TeVoet/Wandelnet. Acteren vooral onder Wandelnetvlag. Vooral
actief rond infrastructuur en barrières en de invloed daarvan op de veiligheid voor wandelaars en de
kleinere paden. Bezoeken inloopavonden voor gebiedsprocessen. Structureel overleg tweemaal per
jaar met provinciale wegensector samen met fietsersbond en belangenvereniging voor ruiters.
Agendapunt 5 financiën, diverse opmerkingen
Jaarrekeningen 2018
 Kosten Lopend Vuur: inmiddels goedkopere drukker gevonden en het aantal pagina’s
verkleind. Bovendien komt er een milieuvriendelijker uitvoering.
 Leden mutaties: 22 nieuwe leden, 42 leden hebben opgezegd.
 Mensen worden lid via een bestaand lid, via flyer bij wandelingen, via website…
 Naar aanleiding van de perikelen bij de ING wordt gevraagd om te gaan naar een andere
bank die milieu bewuster werkt, bijv. ASN. De penningmeester geeft aan dat ASN geen
zakelijk rekeninghouders heeft voor de Betaalrekening en dat er dan met twee banken
gewerkt moet worden, hetgeen extra werk voor hem betekent. Gepleit wordt om dan in elk
geval de spaarrekening elders onder te brengen. De penningmeester zal dat bekijken.
Kascommissie: is tevreden over de financiële verslaglegging en stelt voor het bestuur decharge te
verlenen. De vergadering stemt hiermee in en verleent het bestuur decharge.
Begroting 2019/2020:
 Opmerking over spaargeld: laatste jaren weinig aanvragen voor het barrièrepotje. En vaak
alsnog door anderen betaald.
 Akkoord met begroting.
Kascommissie volgend jaar: Frans Meijdam (Spijkenisse) en Bert de Boer (Schiedam). Marijke Volkom
(Haarlem) reservelid.
Agendapunt 6 (Her) verkiezing bestuursleden
Bertie Schonk en Nico van Delft herkozen.
Agendapunten 7 en 8 resp. Regio contactpersonen en belangenbehartigers Wandelnet
Deze agendapunten samen bespreken omdat de contactpersonen vaak vragen hebben over de
samenwerking met vrijwilligers en belangenbehartigers van Wandelnet.
Het recente gesprek tussen bestuursleden TeVoet en Wandelnet wordt toegelicht. Gesproken is met
de nieuwe directeur van Wandelnet Ankie van Dijk (haar vorige functie was het coördineren van de
belangenbehartiging) en Toon Naber, de nieuwe voorzitter van de Stichting-Wandelnet. Wandelnet
richt zich steeds meer op belangenbehartiging voor alle wandelaars. Het belang van behoud van
onverharde paden wordt herkend door Wandelnet.
Vraag aan alle regio contactpersonen: hoe als TeVoet opereren in wandeloverleg gestuurd door
Wandelnet.
De regiocontactpersonen werken in het algemeen meer of minder samen met belangenbehartigers
van Wandelnet. In sommige provincies gebeuren alle activiteiten naar politieke partijen, provincies
en gemeenten toe onder de vlag van Wandelnet. In andere provincies worden beide organisaties
genoemd (TeVoet en Wandelnet).
De fijnmazigheid van de TeVoet-activiteiten is belangrijk, vooral op lokaal provinciaal niveau en met
nadruk op onverharde paden. Daarin vullen Wandelnet en TeVoet elkaar aan. TeVoet streeft naar

verbinding zoeken met Wandelnet en goed samenwerken waar dat mogelijk en vanzelfsprekend is.
Een belangrijk verschil tussen Wandelnet en TeVoet is:
 TeVoet is een vereniging met leden die invloed hebben op het beleid;
 Wandelnet een stichting met een bestuur, een bureau en vrijwilligers en donateurs.
Donateurs en vrijwilligers hebben geen invloed op het beleid van het bestuur en het bureau.
Agendapunt 9 Website en Lopend Vuur
De website wordt regelmatig bezocht door een kleine groep leden. Er is een grote groep
leden/anderen die de website langer bezoekt dan “even erop belanden en weg”.
Indruk bestaat dat de website nog niet echt wervende kracht heeft. Graag input hoe dat beter kan.
Hoger in Google een optie, bijv. als je “wandel” intypt?
Lopend Vuur heeft er een nieuwe redacteur bij: Constance Kemperman. Wandelnet heeft zo’n blad
niet. José heeft hard gewerkt om het blad meer te voorzien van verenigingsnieuws met wandelingen
die daarop aansluiten. Detailinformatie over wandelingen is verschoven naar de website.
Agendapunt 10 ledenwerving
 De oude flyer is aangepast en onder alle leden verspreid. 10 leden hebben een stapel
opgevraagd.
 Flyers en Lopend Vuur zijn aan te vragen om uit te delen.
 De sportzaak Antilope wil samenwerken en folders uitdelen bij de maandelijkse
georganiseerde wandeling. TeVoet leden krijgen dan 10% korting bij deze zaak.
 De penningmeester roept de aanwezigen op om kleine sportzaken door te geven voor
samenwerking. Bij zaken als Bever en Perry Sport wordt je ondergesneeuwd.
 Vraag of het nuttig is om met meer kleine zaken een dergelijke samenwerking op te zetten.
Agendapunt 11 Rondvraag
 Privacywet, AVG: regio contactpersonen kunnen leden in de regio benaderen. Graag als dit
“bulk” gebeurt een cc aan het bestuur.
 Hans Hartman verspreidt de flyers bij de wandelingen die hij bijna maandelijks organiseert in
Zuid-Holland. De wandelingen hebben drie afstanden en zijn zelfstandig te lopen. Afgelopen
zondag waren er 150 deelnemers.
 Vraag: of de deur nu open is naar sponsoren en wat is het belang van TeVoet daarbij anders
dan dat flyers en Lopend Vuur verspreidt wordt naar wandelaars? Voordeel veelal korting
voor leden en werving. Beleid hierover wordt uitgezocht.
 Vraag: De NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) wil een onderzoek naar doen naar “het
stilste plekje”. Kunnen TeVoet leden hiervoor benaderd worden? Antwoord ja.

