
 

 

KERNGROEP PLATFORM INDIVIDUELE LEDEN 

Verslag  

Vergaderdatum: 16 maart 2019 
 
Voorzitter:  Gerard Brouwer 

Deelnemers: Monique Barendsen, Fred de Boer, Jos Boot, Toon Cornelissen, Wim 
Eijkemans, Andre van Dokkum, Arlette Klok, Jeroen Gerritse, Bert Huibers, 
Peter Jansen, Gijs Janssen, Humphrey Revius, Marianne Verberne, Jules van 
der Werff, Wim ten Wolde.  

Afwezig m.k.:  Sjoerd Barends, Ab van den Burg, Marlies Burlet, Jos    
   Hermans, Imke Zeilstra 

Verslaglegging: Antoinet van der Meer-Gertsen 

Locatie:  bondsbureau Nijmegen 

Tijdstip:  11.00 uur 

 

Van 10.00 – 11.00 uur is er een kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe Kerngroepleden met Gijs 
Janssen en Roel de Krijger, het Management Team van KWBN. Aansluitend vergadert de gehele 
kerngroep PIL tot 13.00 uur.  

 

1. De voorzitter heet allen hartelijk welkom. Marianne Verberne had vorige week deelgenomen 
aan de opleiding tot Fitstaptrainer en deze succesvol afgerond.  
 
Vaststellen van de agenda: 
Arlette verzoekt ‘de status van mijnkwbn.nl’ toe te voegen aan de agenda.   
 

2. Verslag van de vergadering d.d. 9 januari 2019 
pagina 3: Internationaal Volkssport Verbond (IVV) – Gijs Janssen vraagt bij Wandelsport 
Vlaanderen na wat het lidmaatschap bij IVV kost. 
Notulen worden onveranderd vastgesteld. 
 

3. Met de voeten op tafel; klankborden vice versa 
Gijs leidt het klankbord gesprek in, hij licht toe dat de kerngroepleden onderwerpen van 
gesprek kunnen inbrengen. Deze zullen algemeen worden besproken.  
Bert Huibers brengt het onderwerp Fiets- & Wandelbeurs in. Hij betreurt het dat KWBN niet op 
deze beurs was. KWBN wil de autoriteit op het gebied van wandelen zijn en moet daarom op 
de beurs staan. Het streven is immers algehele zichtbaarheid. 
 
Gijs Janssen: Personele inzet en investering is de reden waarom KWBN daar niet stond. De 
georganiseerde wandelaar vind je niet op deze beurs, het is meer een verkapte reisbeurs. 
Ook wandel gerelateerde producten (retailers) zijn amper aanwezig.  
Toon Cornelissen stelt dat KWBN er voor de wandelconsument is en dus zichtbaar moet zijn.  
Onze huidige Producten & Diensten zijn gericht op de georganiseerde wandelaar. Dat moet 
uitgebreid worden richting wandelconsument waarvoor op dit moment content en P&D 

https://www.goudenkruisdragers.nl/wp/wp-content/uploads/2013/11/KWBN_logo_250hoog-e1449257790105.png


ontbreken. 
Humphrey Revius: zorg voor een evenementen jaarkalender, dat moet het haakje zijn 
waarmee je gaat werken.  
Uit het ledenonderzoek moet blijken waaraan de wandelaar en wandelconsument behoefte 
hebben. Dieperliggende gedachte achter het strategische plan van Marketing & Communicatie 
moet er voor zorgen dat we meer zichtbaar worden. Voorgesteld wordt een beleving te 
koppelen aan de zichtbaarheid tijdens de beurs. 
 
Conclusie: Zichtbaarheid en autoriteit in een volgende bijeenkomst verder oppakken.  
De voorzitter vraagt of KWBN ruimte heeft om zich meer te richten op de wandelconsument. 
KWBN moet een afgewogen besluit nemen waar ze zichtbaar wil/moet zijn. Het PIL wil daar 
graag bij helpen. 
Gijs gaat een groepje initiëren om over ‘de markt’ in gesprek te gaan en P&D te ontwikkelen. 
 
Arlette Klok: de KWBN rustpost tijdens de vierdaagse is op ongeveer 30km op de route. Dit is 
te ver aan het eind van de route en stelt voor op 20km de grote rustpost te plaatsen en 
kleinere rustposten op 10 en 30km. 
Bert Huibers legt uit dat op de 30km alle afstanden bij elkaar komen en daarom voor de 
huidige standplaats is gekomen. De 50km lopers vinden de rustpost op huidige plek prima. 
Toon Cornelissen vindt, uit marketing-oogpunt, kleinere rustposten op elke 10km een goed 
idee. 
 

4. Voorbespreking Ledenraad 21 maart 2019 (bijlagen 5a,5b, 5c en 5d) 
Toon Cornelissen vraagt zich af hoe de werkvorm zal zijn tijdens de ledenraadvergadering. 
Andre van Dokkum vindt de tijd ( twee uren) te kort om diepgang in de discussie te krijgen. 
We moeten met elkaar zoeken naar de nieuwe werkvorm en eigen rol waarbij de Directeur-
bestuurder het verzoek heeft gedaan rolvast te zijn.  
De voorzitter stelt dat de kerngroepleden alle relevante informatie (vergaderstukken 
ledenraadvergadering) moet hebben om ledenraadleden te kunnen helpen en adviseren. 
Wat ter tafel komt: 
- Als bond een prestatie leveren en niet alleen contributie innen, KWBN met een 

toegevoegde waarde zijn. Denk eens na over de vraag waarom mensen donateur zijn van 
bijv. Natuurmonumenten. 

- Moeten gegevens op wandel.nl afgeschermd worden en dus alleen zichtbaar voor leden? 
Waarom zou men lid worden van KWBN, alle informatie is gewoon te vinden. 

- KWBN heeft geen productenboek en kan dus ook niet laten zien waarin zij zich 
onderscheidt. 

 
5. Benoeming Selectiecommissie Ledenraad PIL. (zie artikel 3d van het Algemeen Reglement 

PIL) Voorgesteld wordt Bert Huibers, Toon Cornelissen en Gerard Brouwer te benoemen. 
De selectie commissie geldt voor benoeming ledenraadleden vanuit het PIL en ook voor de 
selectie voor het toetreden tot de kerngroep PIL.  
Jules van der Werff stelt voor om nieuwe PIL-leden in de selectie commissie toe te laten. 
Hiervoor is nu nog geen belangstelling. 
 

6. Verslagen uit werkgroepen en commissies verenigingsondersteuning. 
Andre van Dokkum: het Team Belangenbehartiging is afgelopen week bij elkaar geweest. 
Verenigingsmensen binnen dit team doen veel aan belangenbehartiging, (politiek, gemeenten, 
natuurmonumenten, Staatsbosbeheer)m, uitwisseling van ervaringen. Afgesproken is verder 
te professionaliseren.  
Het Team brengt in kaart wat op dit moment lokaal aan belangenbehartiging wordt gedaan. 
Andre is onder de indruk wat al wordt gedaan. Hij zal nog een kort verslag schrijven van de 
bijeenkomst.  
 

7. 11 mei vergaderen en wandelen o.l.v. Arlette Klok?  
Het voorstel is om te vergaderen bij NOC*NSF (of de Mossel) en wandelen bij Planken 
Wambuis.  
 

8. Rondvraag/sluiting  

Arlette Klok: vraag over mijnkwbn.nl – dit portaal is nog niet toegankelijk voor het PIL.  



Jules van der Werff vraagt of hij een overzicht van alle e-mail adressen kan krijgen. - In het 
kader van AVG kan dat niet zonder toestemming. E-mailadressen worden niet gedeeld. 

Jules van der Werff vraagt of alle ledenraadleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
hebben aangevraagd en overhandigd. – een VOG is alleen voor de Raad van Toezicht leden 
van toepassing en zij hebben dat inmiddels ingeleverd. 

De voorzitter sluit de vergadering om 13.20 uur. 

 

Actielijst: 

Wat Wie Actie Datum gereed 

Structuur klankborden Gerard en Gijs Voor elke vergadering 
onderwerpen bepalen om 
gerichter te klankborden 

11 mei 

Lidmaatschap IVV Gijs Bij Wandelsport Vlaanderen 
vragen wat het IVV 
lidmaatschap kost 

11 mei 

KWBN als autoriteit, 
zichtbaar worden en 
zijn. 

Gerard en Gijs groepje initiëren om over ‘de 
markt’ in gesprek te gaan en 
P&D te ontwikkelen. 
 

11 mei 

Locatie 11 mei Antoinet Vergaderruimte NOC*NSF 
regelen en lunch bij Planken 
Wambuis 

Medio april 

 


