Notulen Jaarvergadering Afd. Wandel op
18 maart 2019

Aanwezig: 32 leden
Afmeldingen:2

1.Opening.
Wil opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.Mededelingen.
Frans van Geloof is gestopt met het bestuur. We zoeken voor hem een nieuw bestuurslid.
3.Terugblik op het afgelopen jaar.
De wandelafdeling bestaat uit een vrij stabiele groep wandelaars. Het leden aantal daalt i.v.m. sterfte
en opzeggingen(al dan niet i.v.m. fysieke beperkingen). We zullen ons moeten inspannen om zoveel
mogelijk nieuwe leden te werven. Onze nieuwsbrief naar wandelaars die onze tochten bezoeken
worden bij elke tocht verzonden. De tochten werden goed bezocht. Hoewel we nog moeten streven
naar meer bekendheid b.v. door flyers. Zelf maken en ophangen bij b.v. Thorleden.
We hebben nog steeds de actie lid brengt lid aan en ontvangt een koffiekaart.

Wil heb jij hier nog punten te melden over het afgelopen jaar?
4.Beleidspunten.
Het vrijwilligersteam komt opleeftijd. De uitpijlers gaan de leeftijd van de 75 jaar naderen en
Sommigen de 80 jaar. Het wordt dus lastig om de lange wandeltochten te blijven uitpijlen.
Het bestuur heeft het voornemen om in 2020 bij verschillende tochten geen lange afstanden meer
Uit te pijlen. B.v. de Grenswandeltocht (niet meer langs Schijf) en de Kees Knapperstocht (niet meer
door de Witte Moeren). De mars rond Roosendaal mogelijk niet meer de 50 km.
Uit de vergadering kwamen diverse oplossingen zoals de lange afstanden in het vervolg via GPS te
laten lopen. Dit is al zeer gebruikelijk bij de lange afstand lopers. Het bestuur gaat hiermee aan de
slag.
5.Financiën.
De financiën gepresenteerd aan de leden en de begroting. Tot op heden loopt alles goed. Deze werd
door de leden goedgekeurd. Wel vinger aan de pols houden voor extra kosten van Defensie
Vastgoed.
6. We hebben sinds vorig jaar te maken met Defensie Vastgoed. Dit houdt in dat we geld moeten
afdragen per wandelaar die gebruik maken van Defensie terrein. Dit kan in de honderden euro’s
lopen. Er wordt door het bestuur bezwaar aangetekend maar ondertussen moet er wel betaald
worden.
7.Oproep nieuw bestuurslid.
Ton Wisse heeft zich aangemeld.

Hij is door de vergadering gekozen en we heten hem van harte welkom.
8.Rondvraag.
Tijdens de rondvraag nog uitgebreid gepraat over het aantal deelnemers van onze wandeltochten.
Blijven toch achter vergeleken bij andere verenigingen.
Flyers en mededelingen in plaatselijke bladen.
We gaan aan de slag.
9.Sluiting.
Wilsluit de vergadering en we gaan de avond nog voortzetten met een hapje en drankje.
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Met vriendelijke groet,
Yvonne de Hoog.

