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nog, het is laagdrempelig en - zoals politici en 
wetenschappers om het hardst benadrukken 
– goed voor onze gezondheid, weerstand en 
mentale gesteldheid.  

Tegelijkertijd missen veel wandelaars en wan-
delvrijwilligers hun sociale contacten, het plezier 
en de gezelligheid van onze georganiseerde 
wandelactiviteiten. Ook in dat opzicht wordt ons 
maatschappelijke belang door de coronacrisis 
onderschreven. 

Daarom is het belangrijk dat we - zodra het 
weer kan – met z’n allen weer opstaan. Onze 
uitgangspunten zijn goed, dus wellicht staan 
we dan sterker dan ooit.  Met onze gebruikelijke 
vormen van georganiseerd wandelen, maar mo-
gelijk ook met alternatieve vormen die nu voor 
de 1,5 meter samenleving worden uitgedacht.

Paul Sanders,
directeur-bestuurder

2019 was een goed jaar voor KWBN en het Ne-
derlandse wandelen. Toch voelt het vreemd om 
daar nu enthousiast verslag van te doen. Bij het 
opstellen van dit jaarverslag leven we namelijk 
in een totaal andere werkelijkheid. Het corona-
virus heeft ons land in zijn greep en we moeten 
omgaan met de beperkende maatregelen van 
de 1,5 meter samenleving. 

We maken ons zorgen om zieke leden en zijn 
ernstig getroffen door het overlijden van een 
aantal van hen. Een groot deel van onze wan-
delevenementen en praktisch al onze Avond-
4daagsen zijn afgelast. Het verenigingsleven 
ligt stil; trainings- en wandelgroepen kunnen 
niet gezamenlijk op pad en wandeltrainers en 
FitStap-coaches zitten werkloos thuis. 

Dit alles konden we in 2019 met geen moge-
lijkheid voorzien. Na een organisatietransitie en 
een aantal jaren van flinke investeringen, waren 
we klaar voor stabilisatie en groei in de komen-
de jaren. Kansen volop, want wandelen is enorm 
populair, de sterkst groeiende sport sinds 2013. 
Bovendien krijgt wandelen samen met andere 
sport- en beweegvormen steeds meer maat-
schappelijke betekenis toegekend. 

In 2019 zagen we dat bevestigd door een flinke 
groei van onze community Wandel.nl. Het aantal 
bezoekers en volgers nam toe, we introduceer-
den met succes een aantal app’s en wisten 
meer commerciële partners te interesseren. 
VWS en gemeenten toonden belangstelling 
voor ons leefstijlprogramma FitStap en onze 
trainers- en coachopleidingen sloegen aan bij 
organisaties als IVN, Gezond Natuur Wandelen, 
NL Actief en de Vereniging voor Diëtisten. 

Ook met en tussen onze lidorganisaties wisten 
we de band te versterken. In heel Nederland 
organiseerden we kleinschalige bijeenkomsten. 
Onderlinge ontmoeting, inspiratie en kennisde-
ling stonden daarbij centraal en dat leidde tot 
een mooie nieuwe dynamiek. Bijeenkomsten, 
kwaliteitsbezoeken en ons Ledenonderzoek in 
het voorjaar leverden bovendien veel waarde-
volle input voor ons beleid en de ontwikkeling 
van onze producten en diensten.  

Mooie resultaten, waarmee we 2020 hoopvol 
tegemoet konden zien. Door de coronacrisis 
zullen we veel van onze verwachtingen bij moe-
ten stellen. Anderzijds wordt er op dit moment 
massaal gewandeld. Wandelen mag gelukkig 

Visie  
en missie
Wandelen draagt bij aan een gezonde, 
actieve leefstijl en is daarom onmisbaar 
in een vitale samenleving. Door zijn laag-
drempeligheid en veelzijdigheid is wande-
len geschikt voor iedereen.

KWBN laat wandelaars optimaal genieten 
en behartigt hun belangen. Samen met 
wandelaanbieders en partners faciliteren 
we wandelaars met kennis en eigentijdse 
producten en diensten. Dit alles onder het 
motto ‘Wandelen brengt je verder’. 

Wandelen voor, tijdens 
en na de coronacrisis
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Organisatie 
en beleid

Bestuur en 
beleid
Nieuw besturingsmodel
Met ingang van 2019 heeft KWBN voor het 
eerst in de geschiedenis een directeur-bestuur-
der en een Raad van Toezicht. Samen met de 
Ledenraad zijn zij verantwoordelijk voor onze 
strategische koers. Het orgaan regiobestuur 
is verdwenen, maar via een nieuwe structuur 
voor Verenigingsondersteuning blijven we onze 
lidorganisaties dicht bij huis ondersteunen. Via 
beleidsbijeenkomsten worden zij bovendien 
direct betrokken bij de totstandkoming van ons 
strategisch beleid. 

KWBN is een hybride organisatie, die 
zowel leden als wandelconsumenten 
bedient. Onze producten en diensten 
voor wandelaars bieden we onder 
verschillende merknamen aan. Al onze 
andere stakeholders benaderen we 
vanuit ons corporate merk. In 2019 
gaan we van start met een nieuw 
besturingsmodel en verkennen we 
onze route richting toekomst met 
behulp van Vereniging 3.0.

Vereniging 3.0
Het model Vereniging 3.0 biedt verenigingen 
handvaten om een route naar de toekomst uit 
te stippelen. Dit onder invloed van dominante 
trends, zoals de terugtrekkende overheid, in-
dividualisering en nieuwe technologie. Samen 
met de Ledenraad verkennen we het model 
en vertalen we het naar onze eigen situatie op 
domeinen als bestuur en organisatie, besluit-
vorming, kwaliteit, dienstverlening en innovatie. 
Doel is voor 2020 actiepunten te formuleren om 
KWBN verder te moderniseren, professionalise-
ren en ontwikkelen.

Duurzaamheid
KWBN investeert duurzaam in een gezond en 
vitaal Nederland. Dat doen we door iedereen 
die iets met wandelen heeft in beweging te 
brengen en houden. Via ons partnership met 
Nederland Schoon dragen we daarnaast bij aan 
het milieubewustzijn van honderdduizenden 
kinderen en ouders tijdens schone Avond-
4daagsen. Duurzaamheid komt prominenter 
op onze agenda, onder andere met de ecolo-
gische footprint en het verduurzamen van onze 
wandelevenementen.

Raad van Toezicht
De vijf leden van de Raad van Toezicht houden 
in januari hun constituerend beraad (oprich-
tingsvergadering). Voorzitter Jan Rijpstra en 
vicevoorzitter Barbera Schoemaker zorgen nog 
een jaar voor continuïteit. Tijdens de Leden-
raadvergadering van 28 november nemen zij 
alvast informeel afscheid. Loek Habraken wordt 
per 1 januari 2020 tot nieuwe voorzitter be-
noemd. Voor de functie van Barbera gaat begin 
2020 een sollicitatieprocedure van start.

Ledenraadverkiezing
Binnen het nieuwe besturingsmodel verandert 
de Ledenraad van samenstelling en rol. Daarom 
vindt van 16 t/m 20 februari een Ledenraadver-
kiezing plaats. Daaraan doen 23 kandidaten 
voor 3 kiesgroepen mee. In totaal brengen 110 
lidorganisaties, alle 10 leden van het Platform 
Landelijke Organisaties en 12 leden van de 
Kerngroep Individuele Leden hun stem uit. Lidor-
ganisaties uit de regio Noord doen niet mee, 
omdat voor hun regio geen kandidaat is gesteld. 
De verkiezing leidt tot de benoeming van 20 Le-
denraadsleden. Vier zetels voor de geografische 
regio’s blijven onbezet: 2 voor Noord, 1 voor 
Gelderland en 1 voor Overijssel-Flevoland. 

voor

23
kandidaten

132
stemmen

20
Ledenraadsleden
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2,5 miljoen 
deelnemers

2018

1,7 miljoen 
deelnemers

2013

Organisatie
Nieuwe VO-structuur
Vanaf 2019 ondersteunen we onze 
lidorganisaties niet meer vanuit regiobesturen, 
maar vanuit acht landelijke teams voor 
Verenigingsondersteuning (VO). Binnen die 
teams werken bondsmedewerkers en KWBN-
vrijwilligers eendrachtig samen. Elk team heeft 
een eigen aandachtsgebied én activiteitenplan. 
De activiteiten worden door de betrokken 
vrijwilligers als vanouds binnen de zes – nu 
geografische - regio’s uitgevoerd. 

Gezamenlijke aftrap
Alle VO-teams komen op 2 februari samen in 
Ede voor een gezamenlijke aftrap binnen de 
nieuwe landelijke structuur. Tijdens een dyna-
mische bijeenkomst discussiëren we met elkaar 
over de kernwaarden van KWBN, geven we 
input voor het onderzoek onder lidorganisaties 
en regelen we heel veel praktische zaken. 

Contributiemodel 2020-2022 
De KWBN Ledenraad stemt op 22 mei in met 
een nieuw contributiemodel voor 2020 t/m 2022. 
Het model sluit nauw aan op de producten en 
diensten van KWBN. Leden en lidorganisaties 
gaan daar beter dekkend en evenrediger aan 
bijdragen. Dit is nodig om een stabielere basis 
voor onze gezamenlijke wandelinfrastructuur te 
realiseren. Zo kunnen we wandelaars blijven bin-
den, lidorganisaties en evenementen versterken 
en ruimte voor nieuwe initiatieven behouden. 

Systemen
Sinds januari 2018 omvat en koppelt een nieuw 
CRM-systeem de gegevens van onze leden- 
en financiële ledenadministratie. In het najaar 
van 2019 zetten we ook de database met onze 
wandelevenementen over naar het nieuwe sys-
teem. Hierdoor kunnen we voortaan ook online 
inschrijven en betalen faciliteren. Bij de over-
gang naar 2020 vervangen we de hardware 
voor onze kantoorautomatisering en stappen we 
over naar Office 365.

€

CRM systeem
Rapportages

Marketing 

Financiën

Selfservice 

Klantenservice

Wandelagenda

Medewerkers en vrijwilligers
In 2019 heeft KWBN 21 medewerkers in dienst 
(17,4 fte) en kunnen we een beroep doen op 
145 vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn actief bin-
nen onze teams voor verenigingsondersteuning 
(78), ons bestuur, onze commissies en de plat-
forms voor individuele leden en landelijke orga-
nisaties. Alles wat we in 2019 bereiken, vloeit 
voort uit hún inzet en enthousiasme en daar zijn 
wij hen ontzettend dankbaar voor.  

NOC*NSF publiceert in mei de trends in de 
Nederlandse sportdeelname van 2013 t/m 
2018. Wandelen blijkt de meest gegroeide 
sport, met een stijging van 1,7 naar 2,5 mil-
joen deelnemers. Eind 2018 is wandelen na 
fitness de meest beoefende sport. Onder 
vrouwen is wandelen zelfs de populairste 
sport. Meer Nederlanders zijn meer gaan 
sporten; vooral onder ouderen is er een 
sterke groei. Bij dit alles neemt het aantal 
sporters buiten verenigingsverband toe.

Sterkst 
groeiende 
sport



Wandelevenementen 1.383
Avond4daagsen 496

Brabant/Zeeland

West (NH/ZH/Utrecht)

Noord (Friesland/Groningen/Drenthe)

203
64

Gelderland

107
Overijssel-Flevoland

58

Limburg
325
10

141
105

183
123

424
136

Evenementenaanbod 2019 
per regio
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Ledenorganisatie

KWBN beschikt over een groot netwerk 
van aangesloten wandelaanbieders. 
In 2019 zijn dat 1.076 verenigingen, 
stichtingen en bedrijven. Die 
organiseren evenementen, trainingen, 
groepswandelingen en andere 
activiteiten voor wandelaars. KWBN 
ondersteunt daarbij met kennis, 
informatie, advies en relevante 
producten en diensten. En dát 
komt dan ook ten goede aan onze 
bijna 59.000 leden en overige 
wandelliefhebbers. 

KWBN-lidorganisaties 
per contractvorm

Contract 31-12-
2018

31-12-
2019

Target
31-12-
2020

Vereniging 331 337 322

Stichting 262 284 278

Avond4daagse 418 455 455

Totaal 1.011 1.076 1.055
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Leden- 
onderzoek

Opzet en doelstelling
Samen met bureau Noordam & De Vries voeren 
we van 27 maart tot en met 14 april een uitge-
breid onderzoek onder al onze lidorganisaties 
uit. Hoofdvragen daarbij: waarom zijn wandel-
organisaties lid van KWBN, wat vinden zij van 
onze producten en diensten en wat verwachten 
zij nu en in de toekomst van KWBN? De onder-
zoeksresultaten gebruiken we voor toekomstig 
beleid en om de dienstverlening voor onze 
lidorganisaties te verbeteren. Deels gebeurt dat 
al meteen in 2019. 

Groeiend vertrouwen
Aan het onderzoek doen 356 lidorganisaties 
mee, met 35% een representatief aantal. De 
uitkomsten tonen een groeiend vertrouwen in 
KWBN. Lidorganisaties ervaren meer betrok-
kenheid en zijn positief over onze professio-
naliteit, kennis en servicegerichtheid. Onze 
activiteiten, producten en diensten worden 
gemiddeld met een mooie 7- gewaardeerd. 
Promotie via de kanalen van Wandel.nl, collec-
tieve afspraken, kennis en informatievoorziening 
scoren daarbij het hoogst. 

Toekomstig beleid
Lidorganisaties vragen veelvuldig om intensive-
ring van onze belangenbehartiging. Dit met het 
oog op collectieve afspraken, het aanhangig 
maken van belemmeringen (regelgeving, ver-
gunningen) en de positionering van wandelen 
als middel om maatschappelijke doelen te re-
aliseren. Hierbij past een betere zichtbaarheid 
en positionering van KWBN. Het imago van het 
wandelen en verjonging binnen de wandelsport 
zijn andere veel genoemde beleidsthema’s. 

Belangen- 
behartiging

Natuurmonumenten
Natuurgebieden staan onder druk. Hierdoor zijn 
beheerders genoodzaakt om kosten door te be-
rekenen aan de gebruikers. Op 24 januari on-
dertekenen we een overeenkomst met Natuur-
monumenten. Daarmee regelen we onder meer 
de afkoop van toestemmingskosten voor al 
onze wandelevenementen met maximaal 2.000 
deelnemers. Namens onze lidorganisaties be-
talen we deels in de vorm van een mediapakket 
en deels in de vorm van een financiële bijdrage. 
Ons geld komt ten goede aan de herstructure-
ring van Nationaal Park Veluwezoom, een wan-
delgebied bij uitstek. 

Nationale Omgevingsvisie
We voeren in 2019 politieke actie om een be-
weegvriendelijke omgeving toe te voegen aan 
de Nationale Omgevingsvisie. Dat doen we van-
uit een coalitie met NOC*NSF, overige buiten-
sportbonden, Wandelnet, Kenniscentrum Sport, 
GGD/GHOR Nederland en de Vereniging Sport 
en Gemeenten. De actie slaagt, want bij publi-
catie van de ‘ontwerp-NOVI’ op 20 juni hebben 
sport en bewegen een goede positie gekregen. 
Wandelen en wandelpaden worden daarbij spe-
cifiek benoemd. Dit biedt perspectief richting 
provincies en gemeenten. Met ingang van de 
nieuwe Omgevingswet (naar verwachting per 
1 januari 2021) zijn ook zij verplicht een eigen 
omgevingsvisie te ontwikkelen.

Grensoverschrijdend gedrag
Wandelaars en wandelvrijwilligers hebben recht 
op een veilige wandelomgeving. Daarom gaan 
we in 2019 voor al onze leden gebruik maken 
van het SpeakUp-systeem van het Centrum  
Veilige Sport Nederland. Mocht het zich voor-
doen, dan kunnen zij via dit systeem melding 
doen van seksuele intimidatie, discriminatie, 
pesten, agressie of geweld binnen de wandel-
sport. Zodra een melding binnenkomt, zorgen 
KWBN en CVSN voor goede opvang.

Ontmoeting 
Wandelcafé’s
Voor vertegenwoordigers van lidorganisaties 
organiseren we door heel het land 17 klein-
schalige bijeenkomsten, grotendeels onder 
de noemer Wandelcafé. In een informele sfeer 
staan ontmoeting, elkaar inspireren en van 
elkaar leren centraal. Deelnemers bepalen ge-
zamenlijk de agenda, waarbij de onderwerpen 
variëren van alle aspecten van tochtorganisatie 
tot en met de werving van nieuwe verenigings-
leden en de opkomst van wandelgroepen en 
hun specifieke behoeften. In totaal trekken de 
Wandelcafé’s in het eerste jaar van hun bestaan 
340 bezoekers. 

Kennisbijeenkomsten
Naast de Wandelcafé’s organiseren we in het 
najaar drie kennisbijeenkomsten voor lidorga-
nisaties. Op verschillende dagen bieden we in 
Den Haag, Heel en Zwolle hetzelfde program-
ma. Daarbij hebben de in totaal 140 deelne-
mers de keuze uit drie workshops: 
1. Werving en behoud van vrijwilligers, 
2.  Nieuwe wandeldatabase en online  

inschrijven, 
3.   Wandelnetwerk (zelf bepaalde inhoud). 
De workshops worden gemiddeld met een  
7,7 gewaardeerd.   

Klaar voor de toekomst?
Op 24 oktober organiseren we een interactieve 
en inspirerende workshop voor leden van het 
Platform Landelijke Organisaties en andere 
grote lidorganisaties. Centrale vraag: ‘Hoe 
maak je jouw evenement klaar voor de toe-
komst?’ Workshopleider Peter Sprenger neemt 
de deelnemers mee in de trends op het gebied 
van evenementen, digitale marketing en onder-
scheidende positionering. Daarbij is er ook alle 
ruimte om eigen ervaringen en goede voorbeel-
den te delen.

deelnemers gemiddelde

waardering
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Overige contacten
Behalve tijdens bijeenkomsten, ontmoeten 
we onze lidorganisaties tijdens hun wandele-
venementen. Dat geldt met name voor onze 
kwaliteitsadviseurs (zie verderop) en wan-
delambassadeurs. Die laatsten zijn bij 120 
wandelevenementen vertegenwoordigd. Daar 
verzorgen zij - mede namens de betreffende 
organisatie - promotie, voorlichting en dienst-
verlening richting wandelaars. Ook bondsme-
dewerkers en andere KWBN-vrijwilligers 
bezoeken lidorganisaties, wandeltochten en 
Avond4daagsen. Daarnaast is er veel contact 
via telefoon en e-mail. 

Organisatie 
evenementen
Kwaliteit
Op 4 april lanceren we de Zelfcheck Kwaliteit. 
Hiermee kunnen lidorganisaties zelf nagaan of 
hun evenement voldoet aan een aantal objec-
tieve kwaliteitscriteria. Met de resultaten kunnen 
zij zelf aan de slag, maar voor informatie en 
advies ook een beroep doen op een kwali-
teitsadviseur. In 2019 wordt de zelfcheck 163 
keer gedownload. Op verzoek brengen onze 
kwaliteitsadviseurs een bezoek aan 63 wande-
levenementen.  

Online inschrijven
Na de zomer voeren we bij 11 wandelevene-
menten een proef uit met ons nieuwe product 
‘Online inschrijven en betalen’. Terwijl we de 
verbeteringsadviezen van betrokken organisa-
toren verwerken, nemen we in november alvast 
de nieuwe, noodzakelijke wandeldatabase in 
gebruik. Daarbij ondersteunen we tochtcoör-
dinatoren met handleidingen en presentaties 
tijdens bijeenkomsten. Begin maart 2020 is 
‘Online inschrijven’ volledig gereed voor brede 
lancering. De daarvoor ontwikkelde communi-
catiecampagne gaat niet van start, want op 12 
maart kondigt het kabinet een evenementenver-
bod af. 

Online calamiteitenplan
Aan de veiligheid bij evenementen worden 
steeds meer eisen gesteld. Daarom voeren 
we opnieuw campagne voor gebruik van ons 
Online Calamiteitenplan. Met dit programma 
stelt een lidorganisatie binnen 2 uur een cala-
miteitenplan voor een evenement samen. Dat 
plan voldoet dan ook aan alle actuele wet- en 
regelgeving. De campagne heeft succes, want 
in 2019 worden 228 nieuwe registratiecodes 
opgevraagd. Daarmee komt het totaal sinds de 
lancering in april 2018 op 503.

KWBN-leden
Vereniging en individueel
Wandelaars kunnen op twee manieren lid wor-
den van KWBN: via een wandelvereniging of 
direct als individueel lid van de bond. Daarbij 
onderscheiden we verschillende lidmaat-
schapsvormen met verschillende producten. 
Omdat onze leden bovenal wandelaars zijn, 
benaderen we ze grotendeels via de wandel-
community Wandel.nl (zie verderop).

Ledenverloop
De groei van het aantal individuele leden zet 
in 2019 door, mede dankzij Via Vierdaagse en 
online wervingscampagnes. Met extra marke-
tinginspanningen voorzien we voor 2020 een 
verdere groei. Het aantal verenigingsleden 
vertoont al jaren een dalende trend. Die vlakt in 
2019 af, mede omdat het aantal verenigingen 
licht toeneemt. Voor 2020 houden we deson-
danks rekening met minder  verenigingsleden. 
Dit hangt samen met een aantal factoren, zoals 
individualisering, meer ongebonden wandelen 
en mogelijke effecten van het nieuwe contribu-
tiemodel. 
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Alles in 1
Basis
Gezin
Gratis (*)

Target
2020

2019

2018

2017

Alles in 1
Basis
Gratis (*)

Target
2020

2019

2018

2017

0 30.000

0

60.000

30.000

Individuele leden
Verenigingsleden
Atletiekunie (combi)
Abonnees magazine

Target
2020

2019

2018

2017

19.254

19.122

19.838

21.496

2.224

3.025

3.960

4.300

721

607

557

480

880

22.385 6.359

18.931 5.766 2.167

17.945 5.653 2.922

16.700 5.400 2.784

749

1.072

929

Individuele leden

Verenigingsleden

Totaal

23.079

23.503

25.427

27.205

23.079

23.503

25.427

27.205

28.744

26.864

26.520

24.884

57.926

56.757

58.901

59.062

28.744

26.864

26.520

24.884

5.845

6.014

6.483

6.538

258

376

471

435

0 30.000

Verloop KWBN-leden 2017-2020

(*) Gratis = meerdere lidmaatschappen.



Opleiding Aantal Deelnemers

Wandel trainer 1 - Wandelbegeleider 13 121

Wandeltrainer 2 – Assistent trainer 4 39

Wandeltrainer 3 – zelfstandig trainer 1 8

Trainersopleidingen 2019

Lichte deelnamegroei
Het aantal deelnemers aan onze trainers-
opleidingen groeit licht ten opzichte van 2018. 
Leden van actieve wandelverenigingen zijn de 
belangrijkste afnemers. Wel zien we een kleine 
verschuiving naar partners als IVN, Bas van de 
Goor Foundation, Gezond Natuur Wandelen en 
Atletiekunie. Die nemen met name de opleiding 
tot wandelbegeleider af. 

Vijf nieuwe opleiders
Het binden van meer partners biedt 
perspectieven om onze opleidingen breder 
uit te zetten. Daarom leiden we in 2019 intern 
vijf nieuwe opleiders op. Dat zijn ervaren 
wandeltrainers, die de vereiste competenties 
onder meer opdoen door stage te lopen bij 
ervaren opleiders. Goede opleiders staan borg 
voor de kwaliteit van onze opleidingen. 

KWBN is verantwoordelijk voor 
de opleiding, bijscholing en het 
licentiesysteem voor wandeltrainers 
in Nederland. Zonder professioneel 
opgeleide trainers is plezierig, 
gevarieerd en verantwoord wandelen 
immers niet mogelijk. In 2019 werken 
we verder aan kwaliteit, vinden we 
nieuwe afzet en organiseren we weer 
een dynamische Wandeltrainersdag. 

5
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Praktijkgericht
In 2018 vernieuwden we onze opleidings-
structuur en moderniseerden we de inhoud van 
onze opleidingen. In 2019 scherpen we de kwa-
liteit verder aan door ook de opdrachten meer 
af te stemmen op de praktijk. De opleiding is 
niet meer de enige plaats om kennis op te doen. 
Vanaf niveau 2 lopen deelnemers meer stage bij 
een vereniging en verrichten zij ook de nodige 
thuisstudie. 

Bijscholingen
KWBN biedt lange tijd alleen externe 
bijscholingen aan, onder andere van 
Atletiekunie, NLCoach en de Academie voor 
Sportkader. Eind 2019 gaan we van start 
om bijscholingen opnieuw onder eigen vlag 
aan te gaan bieden. Voor de thema’s van de 
eerste vier baseren we ons op de evaluatie 

van de Wandeltrainersdag: nordic walking, 
wandelbootcamp, variatie in wandeltraining 
en trainen met klein materiaal. Omwille van 
kwaliteit en efficiëncy gaan we de bijscholingen 
waar mogelijk uitbesteden. 

Wandeltrainersdag 2019
In Amersfoort hebben we op zaterdag 6 
april een uitverkocht huis tijdens de 8e 
Wandeltrainersdag. Vanuit heel Nederland 
komen 360 wandeltrainers en -begeleiders 
naar Sportpark Bokkeduinen. De dag wordt 
afgetrapt door een altijd enthousiaste Leo 
Neuteboom. Het dagthema is een gezonde 
leefstijl en deelnemers kunnen meedoen aan 
50 inspiratiesessies en workshops. KWBN 
organiseert de dag in samenwerking met 
Running 20/20. Onze inspanningen worden 
gewaardeerd met een 7,6.

Onze opleiders: 

Nieuw 
Don Braad / Erna Eskes / Rene den 
Harder / Reina Hes / Els Stam

Lysbet Faber / Bruno Huber / Hannie 
Huber / Monique Jansma / Jacques 
Janssen / Mariëlle de Jong / Imke 
Lebesque / Elbert van Mourik / Leo 
Neuteboom / Bart Putman /  
Mette van der Ven.

7,6

KWBN PUBLIEKSVERSLAG 2019  /  11
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Online community
Website wandel.nl

1.300.000
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2018
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2018

2018 9.252 
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600.000
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Nieuwsbrief
Aantal abonnees Gemiddelde openingsrate Gemiddelde clickratio

Databaseprofielen 
(peildatum december 2019)

30.000
41.0002019
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10.000
15.0002019

Gezondheidswandelaars
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65.0002019
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Social media
Aantal Facebook-likes

0
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Aantal Instagram-likes

5.853
6.100

2018
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Aantal Twitter-volgers

n.v.t
7.749

2018

2019

Unieke app-gebruikers

Wandel.nl
van en voor 
wandelaars

Online  
community
Kanalen
In 2019 werken we aan de verdere ontwikkeling 
van onze kanalen. De nieuwsbrief Wandel.nl gaat 
wekelijks verschijnen, in plaats van eens in de 14 
dagen. De homepage van de website krijgt een 
upgrade, met meer focus op mobiele weergave 
en commerciële mogelijkheden. Een nieuwe 
zoekmodule vereenvoudigt het zoeken naar 
wandelevenementen en verbetert de presentatie 
van evenementen. Om meer met foto en video 
te inspireren, breiden we uit met een Instagram-
account.  

Wandel.nl-app
In maart 2019 lanceren we de Vierdaagse 
Experience-app. Met ruim 7.700 gebruikers en 
een gemiddelde waardering van 8,6 een groot 
succes. Daarom beginnen we na de zomer 
ook met de ontwikkeling van een Wandel.nl-
app. Na een proefperiode van drie maanden 
en de nodige verbeteringen, brengen we 
de app vanaf december onder de aandacht 

Wandel.nl is onze community van en 
voor wandelaars. Die inspireert en 
wijst de weg, online én offline. In 2019 
weten we de positie van Wandel.nl 
aanzienlijk te verstevigen. We bereiken 
meer wandelaars en krijgen meer 
inzicht in hun behoeften. Via nieuwe 
partnerships en online campagnes 
genereren we bovendien meer 
inkomsten uit de markt.

12 /  KWBN PUBLIEKSVERSLAG 2019



van het publiek. Voor doorontwikkeling in 
2020 ontvangen we een subsidie uit het 
Innovatiefonds van NOC*NSF.

Ruim 50% groei
De investeringen in onze kanalen resulteren 
in een enorme groei van het aantal bereikte 
wandelaars. Het aantal unieke bezoekers van 
de website stijgt met ruim 50% en meer mensen 
keren terug na hun eerste bezoek. Zo kunnen 
we van deze wandelaars profielkenmerken 
verzamelen. De profielen stellen ons in staat – 
uiteraard binnen alle wettelijke kaders van de 
AVG - om groepen wandelaars op basis van hun 
wensen en voorkeuren te bedienen. Berichten 
worden beter gelezen én gewaardeerd. 

Wandel.nl-kleding  
Regelmatig krijgen we de vraag of er geen 
Wandel.nl-kleding beschikbaar is. Aan die 
vraag komen we op bescheiden wijze tege-
moet. In 2019 ontwikkelen we een Wandel.nl
-shirt, -cap en –sokken, die we in beperkte 
aantallen laten produceren. Vanaf de zomer 
verkopen we die via de webshop van Wande.nl
en tijdens wandelevenementen waar we met 
een promotiestand aanwezig zijn.

Serious Request
Namens KWBN lopen tien lange afstandslopers 
100 kilometer tijdens 3FM Serious Request: The 
Lifeline. Onder het motto ‘KWBN haalt de DJ’s 
in’ vertrekken zij 12 uur na de DJ’s van 3FM uit 
wandelstad Nijmegen, om ze ruim voor hun finish 
in Deventer in te halen. Via de social media van 
Wandel.nl doen we verslag van deze heldentocht. 
De lopers halen met hun actie  €2.955,- voor de 
slachtoffers van mensenhandel op. 

KWBN-leden
Streepje voor
Wandelaars die lid zijn van KWBN hebben 
bij ons een streepje voor. Behalve van 
onze online community profiteren zij van 
specifieke lidmaatschapsproducten. Dat zijn 
de wandelvoordeelpas, magazine Wandel.
nl en/of de Wandel.nl Jaargids Evenementen. 
De wandelvoordeelpas geeft recht op korting 
bij deelname aan wandelevenementen én op 
wandelproducten- en diensten van een groot 
aantal partners.

Jaargids in de winkel
Samen met uitgever Arko Sports Media 
onderzoeken we of er een bredere markt is voor 
onze Wandel.nl Jaargids Evenementen. De editie 
van 2020 wordt voor de verkoop aangeboden 
bij alle AKO-, Bruna- en Primera-winkels in 
Nederland. Daartoe krijgt de jaargids een nieuwe 
vormgeving. Bovendien wordt het overzicht 
van evenementen aangevuld met wandeltips 
en interessante wandelartikelen van website en 
magazine Wandel.nl. Uiteindelijk worden er via de 
winkel 1.500 jaargidsen verkocht. 

Magazine
Ons magazine Wandel.nl produceren we samen 
met BCM Media. Het blad verschijnt vijf keer, 
steeds in een oplage van 50.000 exemplaren. Met 
een aantal subtiele aanpassingen brengen we 
iets meer rust in de vormgeving van het blad. Met 
de inhoud sluiten we zo goed mogelijk aan op de 
social media van Wandel.nl. 

Partners
Nieuwe partners
In 2019 sluiten we voor drie jaar een overeen-
komst met INTERSPORT. Doel van onze samen-
werking is dat wandelaars zoveel mogelijk 
profiteren van onze inhoudelijke kennis op het 
gebied van wandeluitrusting. INTERSPORT levert 
content voor de kanalen van Wandel.nl, biedt 
regelmatig voordeel aan onze leden en verzorgt 
tijdens de Vierdaagse een foto-actie op de KWBN 
Rustpost. Wallonië België Toerisme voorziet ons 
van content over mooie nabije wandelgebieden. 

Official suppliers
Gemak voor de wandelaar is ook het uitgangs-
punt voor onze samenwerking met STOX Energy 
Socks. Het bedrijf produceert compressiekou-
sen en -sokken en wordt voor drie jaar official 
supplier. OTC Medical is met spierverzorgende 
producten van Perskindol aanwezig bij tien grote 
wandelevenementen. Overige lidorganisaties 
kunnen gratis samples aanvragen om tijdens hun 
evenement zelf uit te delen. Van dit aanbod  
maken 200 lidorganisaties gebruik. 

Verlenging partnerships 
Voor 2020 verlengen we onze samenwerking 
met OAD op het gebied van wandelreizen. Ook 
met Le Champion maken we nieuwe afspraken. 
Dat gaat om wederzijdse exposure, maar in de 
toekomst willen we ook samen optrekken in part-
nerships en elkaars data combineren om meer 
en beter inzicht te krijgen in de behoeften van 
wandelaars.  

 

Reuma NL
Uit onderzoek blijkt dat bewegen ontzettend goed 
is voor mensen met reuma. Wandelen is laag-
drempelig en sluit nauw aan op hun fysieke mo-
gelijkheden. In 2019 werken we samen met Reu-
ma NL aan een plan om zoveel mogelijk mensen 
met reuma aan het wandelen te krijgen. Daarbij 
komen ook Avond4daagse (jeugdreuma) en een 
aangepaste versie van FitStap aan de orde. Op 
12 maart 2020 ondertekenen we voor vijf jaar een 
samenwerkingsovereenkomst.

deelnemers gemiddelde

waardering
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114 actieve coaches
De vrijere werkwijze én een professionele pro-
motiefilm voor de opleiding tot FitStap-coach 
leiden tot een toename van het aantal gecer-
tificeerde FitStap-coaches. In 2019 leiden we 
in totaal 44 nieuwe coaches op. Zij waarderen 
de opleiding met een prachtig rapportcijfer 
8,5. Aan het eind van het jaar hebben we 135 
FitStap-coaches opgeleid, waarvan er 114 als 
actief staan geregistreerd. 

FitStap:
grip op een
gezonde leefstijl

Voor de gezondheidsmarkt 
beschikken we over ons veelzijdige 
beweegprogramma FitStap. Naast 
beweging biedt het deelnemers ook 
voedingsadvies, mentale coaching en 
cognitieve fitness. Onder begeleiding 
van een gecertificeerde FitStap-
coach leren zij zo om zelf grip op een 
gezonde leefstijl te krijgen. 

 
Goed onderbouwd
Het grootste succes voor FitStap in 2019 is 
het behalen van niveau 2 van het kwaliteits-
keurmerk ‘Erkende sport- en beweeginterven-
tie’, goed onderbouwd. Achter de schermen 
hebben we daar met behulp van Rineke 
Vasse van Maastricht University hard aan 
gewerkt. De erkenning vergroot onze kans op 
samenwerking met zorgverleners, patiënten-
verenigingen, overheden en verzekeraars.

Meer vrijheid voor coaches
Werving van deelnemers is de grootste uitda-
ging voor FitStap-coaches. Onze voorschriften 
beperken hen echter in hun ondernemer-
schap. Daarom stappen we in april af van 
de vaste prijsstelling voor het programma. 
Bovendien krijgen coaches meer vrijheid om 
het programma met andere activiteiten te 
combineren. Denk daarbij aan de combinatie 
met een verenigingslidmaatschap, het lid-
maatschap van een sportschool of het geven 
van voedingsadvies. 

100e FitStap-coach
Bij het uitreiken van certificaten op zaterdag 
22 juni zetten we Jolanda Hogenbirk in het 
zonnetje. Zij is de 100e gediplomeerde Fit-
Stap-coach van Nederland. Jolanda is blij 
verrast: “Wat een mooi hoogtepunt van een 
inspirerende opleiding! Ik popel om aan de 
slag te gaan en mensen met FitStap op weg 
naar een vitaler leven te helpen.”

Fitstap coaches

nieuwe coaches coaches coaches
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“Wat een mooi 
hoogtepunt van 
een inspirerende 
opleiding!”

100e



Via Vierdaagse is ons voorbereidings-
programma voor debutanten van 
de Vierdaagse Nijmegen. In 2019 
beleeft het programma zijn elfde 
editie. Uiteindelijk helpen we 1.569 
deelnemers op een verantwoorde 
manier over de finish en daar zijn  
we trots op.

Deelnemers
Via Vierdaagse 2019 telt 1.806 deelnemers. 
Daarvan is 40% man en 60% vrouw, de 
gemiddelde leeftijd is 50,4 jaar. In Nijmegen 
verschijnen 1.691 deelnemers aan de start. 
20% loopt de 30km, 66% de 40km en 14% de 
50km. 1.569 deelnemers halen de finish van de 
Vierdaagse. Daarmee is het succespercentage 
92,8% tegenover 87,1% van overige Vierdaagse-
debutanten. 

Training
Via Vierdaagse-deelnemers ontvangen van ons 
een trainingsschema op maat. 81% doet mee 
aan een startbijeenkomst met praktische wan-
deltraining. In de verdere voorbereiding traint 
33% drie keer per week en 25% één keer per 
week. Gemiddeld leggen Via Vierdaagse-deel-
nemers 590 trainingskilometers af. 1.084 deel-
nemers doen mee aan ons oefenevenement, 
de Rode Kruis Bloesemtocht. Daarnaast komen 
Via Vierdaagse-deelnemers gemiddeld bij 4,2 
andere KWBN-evenementen in actie. 

Persoonlijk contact
Tussen deelnemers en begeleiders is er per-
soonlijk contact tijdens startbijeenkomsten (eind 
januari t/m begin maart), tijdens de Rode Kruis 
Bloesemtocht (april) en tijdens de Vierdaagse 
op de KWBN Rustpost (juli). Tussendoor kun-
nen Via Vierdaagse-deelnemers 1-op-1 vragen 
stellen via Facebook. 

Via Vierdaagse: 
goed voorbereid 
naar Via Gladiola

Deelnemers 1.691 gestart tijdens Vierdaagse

man

deelnemers

vrouw

30KM 40KM 50KM

16 /  KWBN PUBLIEKSVERSLAG 2019



Online begeleiding
Behalve via persoonlijk contact begeleiden en 
stimuleren we onze deelnemers vooral online. 
Dat doen we met informatie, weekadviezen, 
trainingstips, video-instructies en fun. Daarvan 
voorzien we deelnemers via e-mail (nieuws-
brief) en in 2019 voor het eerst ook via een Via 
Vierdaagse-app. Via Facebook organiseren we 
twee webinars. Die trekken live het maximale 
aantal van 100 kijkers en scoren vervolgens 
respectievelijk 907 en 1.100 weergaves. 

Dankzij Via Vierdaagse

heeft volgens duidelijk

programma getraind

voelt zich fitter

is meer gaan sporten

is meer op gezond      heid

92,8%

van onze deelnemers 
voltooit de Vierdaagse

20
19

20
20jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Startbewijs 
Vierdaagse 
Nijmegen + 

lidmaatschap 
KWBN

Startbijeenkomst

Trainingsschema, 
tips en toelichtingen

via e-mail en app
Kilometers maken, 
meer tips, vragen 
en webinars via 

FacebookOefenevenement +
persoonlijk advies Vierdaagse Nijmegen 

+ verzorging KWBN 
Rustpost

Inschrijving 
geslaagd

8
Onderdelen Via Vierdaagse
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De Avond4daagse is al decennialang 
een Nederlandse traditie en voor 
kinderen van 6-12 jaar nog steeds 
één groot feest. In 2019 bezorgen 
we een half miljoen deelnemers een 
onvergetelijke wandelervaring. KWBN 
verzorgt de landelijke promotie en 
voorziet organisatoren van informatie, 
advies, promotiematerialen en de 
felbegeerde Avond4daagse-medailles.  

Veiligheid voorop 
In het Avond4daagse-seizoen is het regelmatig 
slecht weer: hitte, onweer en heftige regenval 
met code rood of oranje. Hierdoor zijn sommige 
Avond4daagse-organisatoren genoodzaakt om 
extra maatregelen te nemen of hun evenement 
(gedeeltelijk) af te gelasten. Dat laatste is ontzet-
tend spijtig, maar de veiligheid van deelnemers 
en vrijwilligers staat uiteraard altijd voorop. 

Schone Avond4daagse  
Samen met Nederland Schoon voeren we 
opnieuw actie om de jonge deelnemers en 
hun ouders bewust te maken van zwerfafval. 
We roepen hen op om hun afval onderweg 
niet te laten vallen, maar te verzamelen in 
bakken en zakken. Aan de actie doen 300 
Avond4daagse-organisatoren mee. Dat is bijna 
een verdubbeling van het aantal in 2018. Met de 
actie bereiken we zo circa 300.000 kinderen. 

feestje!

kinderen bewust gemaakt

Elke dag een
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Medailles 2019
In 2019 bestellen 492 Avond4daagse-
organisatoren 394.000 medailles. Dat zijn er 
minder dan in 2018. Dit heeft deels te maken 
met voorraden en afgelastingen, maar ook met 
de algemene afname van het aantal kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Sommige organisatoren 
signaleren daarnaast minder medewerking 
van scholen en een toename van het aantal 
zwartlopers.

Schoolpakketten 
In 2019 doen we een proef met promotiepakket-
ten voor scholen. Die omvatten onder meer een 
handleiding voor onderwijzers, fleurige flyers en 
posters en een spelletje met gebruik van karton-
nen 3D-brillen. De reacties van de Avond4daag-
se-organisatoren zijn wisselend: op inhoud heel 
positief, maar niet iedereen heeft er behoefte aan. 
Daarom en vanuit kostenoverwegingen besluiten 
we de proef voor 2020 niet voort te zetten.

Hoge waardering
Behalve van Avond4daagse-medailles voorzien 
we organisatoren van honderdduizenden pro-
motie-items. We verstrekken actuele informatie 
via een digitale nieuwsbrief en beschikken over 
een team van Avond4daagse-coördinatoren voor 
persoonlijk advies. Uit onze jaarlijkse evaluatie 
(163 deelnemers) blijkt dat 94% tevreden tot zeer 
tevreden is over onze ondersteuning. 

Nieuw online
Onze website avond4daagse.nl krijgt een 
modernere uitstraling. We verbeteren de 
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid, 
ook via smartphone en tablet. Op Instagram 
organiseren we in de Week van de 
Avond4daagse een fotowedstrijd voor 
deelnemers, scholen en organisatoren.  

medailles

(zeer) tevreden over ondersteuning

Ik ben 
Coen

Ik ben 
...
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De Vierdaagse Nijmegen is het 
vlaggenschip van de Nederlandse 
wandelsport. Op dinsdag 16 juli gaan 
bijna 45.000 deelnemers van start, 
waaronder 14.000 leden van KWBN. 
Die leden ontmoeten en verzorgen 
we vier dagen lang op onze KWBN 
Rustpost. Daarnaast is de Vierdaagse 
voor ons dé gelegenheid om nieuwe 
leden te werven en relaties te 
ontvangen. 

Verkoop Pluspakketten
Pluspakketten verkopen we voorafgaand aan 
de Vierdaagse via onze online kanalen. In 
totaal verkopen we er 3.300 en dat zijn er 300 
meer dan in 2018. Ze worden afgenomen door 
KWBN-leden (voor één of twee wandelmaatjes), 
Via Vierdaagse (voor alle deelnemers), een 
aantal partners en de hierboven genoemde 
nieuwe leden. 

KWBN Rustpost
Alle KWBN-leden die de Vierdaagse lopen, 
kunnen kosteloos gebruik maken van de KWBN 
Rustpost. Met de aankoop van een Pluspakket 
krijgen zij daarnaast toegang tot de extra 
voorzieningen van het VIP-gedeelte. Gemiddeld 
krijgt de rustpost 10.000 bezoekers per dag. Die 
beoordelen de rustpost gemiddeld met een 8 en 
het VIP-gedeelte met een 7,6. 

Nieuwe leden
Met onze rustpost als unique selling point 
werven we voorafgaand aan de Vierdaagse 
249 nieuwe leden via onze online kanalen. Op 
starten finishlocatie de Wedren komen daar nog 
eens 120 bij. Met een totaal van 369 zijn dat er 
191 minder dan in 2018. Van de nieuwe leden 
gaan er 220 voor het Vierdaagse Pakket en  
149 voor het Pluspakket. 

Vierdaagse Nijmegen
‘Walk of the world’

Meer dan in 2018

Pluspakketten verkocht
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KWBN Relatiedag 
Op donderdag 18 juli bieden we onze zakelijke 
relaties op de Wedren twee interessante 
presentaties. Eén gaat over onze fanbase-
strategie, de ander over crowdmanagement 
tijdens de Vierdaagse. Van de Wedren gaat het 
naar Groesbeek. Daar lopen onze gasten mee 
met de Vierdaagse-deelnemers en genieten zij 
halverwege van een lunch op onze rustpost. 
Zo laten we zien wat KWBN allemaal doet, 
maar kunnen onze partners ook zelf de unieke 
Vierdaagse-sfeer beleven. 

bezoekers per dag

KWBN Rustpost 
(Vierdaagse Pakket)

  Zitgelegenheid met 
gedeeltelijk parasols
 Toiletten
 Spierverzorging
  Gratis snacks en drankjes 
van samplepartijen
  Verkoop koffie, thee, 
water, frisdrank en snacks

 Overdekte zitgelegenheid (tent)
 Eigen toiletten
 Massages
 Blaarbehandeling Rode Kruis
 Soep/pasta en drinken

Extra’s VIP-gedeelte 
(Vierdaagse Pluspakket)

7,68
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2019 is het jaar waarin we financieel 
bevestigd zien dat de fanbase-
strategie en de gecombineerde 
aandacht voor leden en markt werken. 
Dit alles in een organisatie die verder 
professionaliseert en organisatiekosten 
goed in de greep heeft.

Financieel verslag

Resultaat 2018 Begroting 2019 Resultaat 2019 Afwijking Begroting 2020

Bijdragen  439.000  438.000  437.000  -1.000  385.000 

Organisatiebijdrage  70.000  73.000  72.000  -1.000  163.000 
Contributies (organisatieleden)  371.000  397.000  409.000  12.000  450.000 
Contributies (individuele leden)  599.000  629.000  654.000  25.000  735.000 
Overige baten ledenorganisatie  91.000  91.000  58.000  -33.000  4.000 
Totaal baten ledenorganisatie  1.131.000  1.190.000  1.193.000  3.000  1.352.000 

Wandel.nl  236.000  402.000  442.000  40.000  525.000 
Fitstap  20.000  100.000  22.000  -78.000  32.000 
Via Vierdaagse  318.000  401.000  372.000  -29.000  423.000 
Avond4daagse  831.000  877.000  773.000  -104.000  738.000 
Opleidingen  38.000  55.000  54.000  -1.000  75.000 
Totaal marktbaten  1.443.000  1.835.000  1.663.000  -172.000  1.793.000 

TOTAAL BATEN  3.013.000  3.463.000  3.293.000  -170.000  3.530.000 

Contributielasten (organisaties)  203.000  266.000  182.000  84.000  242.000 
Contributielasten (organisatieleden)  184.000  170.000  170.000  -  174.000 
Contributielasten (individuele leden)  135.000  134.000  153.000  -19.000  162.000 
Totaal lasten ledenorganisatie  522.000  570.000  505.000  65.000  578.000 

Wandel.nl  121.000  164.000  183.000  -19.000  240.000 
Fitstap  67.000  98.000  19.000  79.000  30.000 
Via Vierdaagse  263.000  316.000  291.000  25.000  323.000 
Avond4daagse  427.000  425.000  465.000  -40.000  414.000 
Opleidingen  33.000  40.000  58.000  -18.000  62.000 
Totaal marktkosten  911.000  1.043.000  1.016.000  27.000  1.069.000 

Personeelskosten  1.438.000  1.381.000  1.474.000  -93.000  1.432.000 
Organisatiekosten  407.000  333.000  276.000  57.000  286.000 
Afschrijvingskosten  85.000  128.000  107.000  21.000  135.000 

TOTAAL LASTEN  3.363.000  3.455.000  3.378.000  77.000  3.500.000 

OPERATIONEEL RESULTAAT  -350.000  8.000  -85.000  -93.000  30.000 

Financiele baten  -  20.000  20.000  5.000 
Financiele lasten  -10.000  -6.000  -9.000  -3.000  -9.000 
Totaal financiele baten/lasten  -10.000  -6.000  11.000  17.000  -4.000 

Bijzondere baten  68.000  -  -  -  - 

RESULTAAT  -292.000  2.000  -74.000  -76.000  26.000 
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perspectief lonkt nu VWS en gemeenten serieuze 
interesse tonen, omdat het programma bij kan 
dragen aan het realiseren van maatschappelijke 
doelstellingen. 

Binnen Opleidingen zijn de trainings programma’s 
gemoderniseerd en leidt samenwerking met 
partners tot meer efficiency en een neutraler 
resultaat dan in voorgaande jaren. 

Via Vierdaagse valt qua resultaat negatiever 
uit dan begroot. Minder inkomsten uit 
inschrijvingen, maar aanzienlijk meer op onze 
Pluspakketten voor Vierdaagse-deelnemers. 

Ten slotte zien we een redelijk stabiel resultaat 
bij de leden. Hoewel het aantal verenigingsleden 
terugloopt, blijft het aantal lidorganisaties redelijk 
stabiel en zien we het aantal individuele leden 
opnieuw stijgen.

Toelichting 
financieel 
verslag
Inkomsten en resultaat uit Wandel.nl stijgen ruim 
meer dan in voorgaande jaren. Commerciële en 
maatschappelijke partners zien dat wandelen en 
wandelaars hen kansen bieden. Zij verbinden 
zich daarom graag en op verschillende manieren 
aan KWBN en onze merken. 

Na twee jaren van forse investeringen en 
tegenvallend resultaat slaagt het programma 
FitStap erin om nagenoeg kostenneutraal 
te draaien. Dit is vooral te danken aan een 
strategiewijziging, van B2C naar B2B. Nog beter 

Doorkijk 2020
In 2020 continueren we de ingezette koers en 
strategie. Dit betekent dat we een positief resultaat 
hebben begroot van € 25.000. Dit past ook in de 
lijn van de ontwikkeling van onze operationele en 
netto resultaten in de afgelopen jaren.

Inmiddels weten we dat het begrote resultaat 
voor 2020 niet te realiseren valt. Ook KWBN 
wordt getroffen door de maatregelen tijdens 
de coronacrisis. De impact op ons financiële 
resultaat valt nog niet exact te bepalen, maar 
dat het negatieve gevolgen heeft is zeker. 
Wij treffen maatregelen om de (financiële) 
impact tot een minimum te beperken.
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Ontwikkeling resultaat

Operationeel resultaat Resultaat

KWBN eindigt dit jaar op € 74.000 negatief. 
De belangrijkste oorzaak hiervan is de 
gedaalde omzet van Avond4daagse. Die is 
veroorzaakt door de afgelasting van een aantal 
Avond4daagsen en de verminderde afzet van 
Avond4daagse-medailles. 

Daar waar omzet dreigde tegen te vallen, is 
deze grotendeels opgevangen door aan de 
kostenkant tijdig maatregelen te treffen en 
door de sterkere stijging van de inkomsten uit 
bijvoorbeeld Wandel.nl. 

In de personeelskosten zien we een 
overschrijding. Deze wordt met name 
veroorzaakt door langdurig zieken. Het aantal fte 
is gedaald ten opzichte van 2018 en de omzet 
is gestegen. Tegelijkertijd is er ten opzichte van 
voorgaande jaren duidelijk een stijgende lijn te 
zien in het operationeel resultaat.



Wandelen brengt je verder


