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KERNGROEP PLATFORM INDIVIDUELE LEDEN 

Concept Verslag  

Vergaderdatum: 7 maart 2020 
 
Voorzitter:  Gerard Brouwer 
Aanwezig PIL: Monique Barendsen, Jos Boot, Toon Cornelissen, Andre van Dokkum, Wim 

Eijkemans, Jos Hermans, Bert Huibers, Peter Jansen, Arlette Klok Humphrey 
Revius, Marianne Verberne, Jules van der Werff 

Afwezig m.k.:  Sjoerd Barends, Fred de Boer, Ab van den Burg, Erik Verspoor 
Aanwezig bureau: Paul Sanders (directeur-bestuurder) 
Aanwezig RvT: Loek Habraken (voorzitter Raad van Toezicht) 
Verslaglegging: Antoinet van der Meer-Gertsen 
Locatie:  Bondsbureau Nijmegen 
Tijdstip:  10.30 -13.00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Welkom, mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder Loek Habraken en 
Paul Sanders. Erik Verspoor heeft zich wegens ziekte afgemeld. Daarmee komt  het 
agendapunt ‘voorstellen Erik Verspoor als nieuw kerngroeplid’ te vervallen.  

 André van Dokkum moet uiterlijk 12.15 uur weg. 
 
 De agenda wordt met bovengenoemde aanpassing vastgesteld. 
 

2. Verslag van de vergadering d.d.16 november 2019 
 Het woord “worden” aan het eind van de eerste zin op pag. 2 kan weggelaten worden. 
 

3. Overleg met de Paul Sanders, directeur-bestuurder en Loek Habraken, voorzitter van 
de Raad van Toezicht over ‘De strategische cyclus in de praktijk en de rol van de 
Ledenraad daarbij’. 
 

De voorzitter zegt dat ledenraadleden uit de kerngroep van het PIL hadden aangegeven 
moeite te hebben met de gang van zaken in de nieuwe structuur en wat hun inbreng hierbij is. 
Er zijn verschillen van interpretatie over hun rol. Ledenraadleden willen bijvoorbeeld eerder in 
de strategische cyclus worden geïnformeerd en beleidsbijeenkomsten moeten eerder in het 
jaar worden gehouden.  
 
Paul zegt dat KWBN volledig transparant is in de dingen die gebeuren. Afgelopen 
ledenraadvergaderingen was er weinig gelegenheid voor discussie over verschillende 
dossiers. De beleidsbijeenkomsten en de samenstelling daarvan waren onvoldoende. Het is 
een uitdaging meer met elkaar in dialoog te gaan en de achterban betrokken te houden. Door 
ledenraadleden wordt heel strak gekeken naar het jaarplan en de begroting, maar dat moet 
volgens hem meer gezien worden als een sturingselement.  
 
Bert stelt dat wettelijk is vastgelegd dat de Ledenraad verantwoordelijkheden heeft die niet 
zomaar van tafel geveegd kunnen worden. De Ledenraad is geen applausmachine.  
Toon vult aan dat KWBN goed op weg is door minder formeel met elkaar in gesprek te gaan, 
maar de besluitvormende momenten moeten gerespecteerd blijven. Bij het bespreken en 
vaststellen van de begroting kan een Ledenraadlid een amendement indienen, nadat in een 

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


2 
 

informele vergadering de begroting overigens al eerder is besproken. De begroting is richting- 
en maatgevend voor de directeur-bestuurder bij de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht 
dient dit namens de Ledenraad het gehele jaar door op geijkte momenten te monitoren, zo 
nodig bij te sturen en erop toe te zien dat daar waar nodig de Ledenraad tijdig, ook 
tussentijds, wordt geïnformeerd. 
De auditcommissie heeft een adviserende rol voor wat betreft de jaarrekening maar niet wat 
betreft de begroting.  
 
Paul onderstreept dat de strategische dossiers goed met elkaar besproken moeten worden. 
Daarbij niet uit het oog verliezend dat ieder in zijn rol blijft en binnen zijn verantwoordelijkheid 
handelt. 
 
Conclusies: 
- De verschillende gremia, derhalve zowel de leden van de ledenraad, Raad van Toezicht als 
de directeur-bestuurder, moeten nog groeien in hun rol in de nieuwe cyclus. 
- Tertiaire rapportages zullen ook ter kennis worden gebracht (enkel) aan de leden van de 
ledenraad en de kerngroepleden van het PIL. 
 
Voorts:  
- Met de ledenraadleden bepalen wat belangenbehartiging is en hoe dat invulling wordt 
gegeven. Bekijken of dat in een aparte bijeenkomst moet. 
 

4. Stand van zaken Enquête 
De enquête is met vijf kerngroepleden en Gijs samengesteld. Van tevoren is nagedacht over 
het waarom en wat het belang is van individuele leden, wat wil het PIL nog meer weten van de 
individuele leden en wat willen zij met de verkregen informatie doen. 
 
De enquête is naar 16.000 mensen gemaild, in plaats van 24.000 leden. Het is niet duidelijk 
waarom 8.000 leden geen e-mail hebben ontvangen. 2901 mensen hebben de enquête 
ingevuld. 
 
Uit de resultaten blijkt dat veel respondenten één tot drie jaar lid zijn. Voorgesteld wordt bij 
een volgende enquête toch ook om de leeftijd te vragen, zodat een goed beeld verkregen 
wordt in de leeftijd van het huidige ledenbestand.  
 
De enquête is wellicht ook interessant voor verenigingsleden. Het bureau bekijkt dit nader.  
 
Bevindingen:  
- de reacties uit vraag 21 zijn niet bekend omdat deze niet opgeslagen zijn 
- de jaargids en magazine zijn erg belangrijk 
- regio Noord is slecht vertegenwoordigd 
- belangrijkste reden om lid te zijn is de korting op het inschrijfgeld bij een wandeltocht. 
- slecht pakket aan kortingen/voordelen; heeft dus geen aantrekkingskracht 
- Wandelvoordeelpas, nieuwsbrief en website scoren goed 
- belangrijkste reden om te wandelen is vitaal en gezond blijven.  

 
Conclusie:  
- Samenwerkingsverbanden zoeken om wandelen en gezondheid meer in de markt te zetten.  
- georganiseerde wandeltochten en wandelen met wandelbegeleider scoren gelijk qua 
favoriete wandeltochten 
- de antwoorden op de reacties ’anders’ bij verschillende vragen moeten nog door Gijs 
gegeven worden. 
- uit de enquête is niet af te lezen wat respondenten missen. De vraag “wat zou de bond nog 
moeten bieden” had ook gesteld moeten worden 
- de enquête commissie blijft bestaan en wordt verzocht een verdiepingsslag te maken naar 
aanleiding van de antwoorden die nu zijn opgehaald en daar mogelijk een vervolg enquête 
aan koppelen. Gijs hoeft daar niet bij te zijn. Hij kan verder met de antwoorden / reacties die 
voor hem relevant zijn. 
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Het voorstel is om jaarlijks een enquête naar individuele leden te sturen. 
 

5. Inschrijfgeld 4 Daagse Nijmegen (MB) 
Met de komst van de nieuwe marsleider is het inschrijfgeld jaarlijks verhoogd. De Stichting 
dient verantwoording af te leggen aan KWBN, maar jaarcijfers zijn niet bekend. De Stichting 
moet meer transparantie nastreven. Het is tevens niet bekend wat er met het inschrijfgeld 
gebeurt zodra de 4daagse wordt afgelast. De kerngroepleden worden hierop aangesproken, 
vandaar dat Monique dit punt op de agenda heeft laten zetten. Gerard zal de zorgen van de 
kerngroep PIL communiceren met bij Paul en Loek. 

 
6. Ledenraad 

- verslag LR van 28 november 2019    (bijlagen 7a,b,c) 
- voorbereiden LR van 19 maart 2020    (bijlage 7d)  
  (overige documenten worden nagezonden) 
 
 Zie punt 3 van dit verslag. 
 

7. Verslagen uit werkgroepen en commissies verenigingsondersteuning. 
7.1 Fiets en Wandelbeurs: KWBN moet meer de publiciteit zoeken, aan naamsbekendheid 

werken en op de beurs iets nieuws bieden. Het bureau moet feedback vragen aan 
vrijwilligers die op de beurs hebben gestaan.  
 

7.2 Kerngroepleden van het PIL hebben de uitnodiging aanwezig te zijn bij de wandelcafés 
ontvangen. Bij Miranda Janssen is het overzicht van alle tot nu toe bekende wandelcafés 
bekend. 

 
8. Stand van zaken werving nieuwe leden Kerngroep. 

Op de website kwbn.nl is de vacature voor nieuwe kerngroepleden gepubliceerd. Alle leden 
die bij de enquête hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in structurele vrijwilligers inzet 
krijgen volgend week nog een persoonlijke mail. 

 
9. Evaluatie voorzittersrol 

Alle kerngroepleden beamen dat Gerard zijn rol als voorzitter goed heeft opgepakt. De 
combinatie ledenraadlid en voorzitter van het PIL maakt dat Gerard goed geïnformeerd is.  

 De voorzitter kan zo doorgaan! 
 

10. Rondvraag / sluiting 
Toon: de lunch in het vervolg graag om 12.00 uur serveren, tijdens de vergadering. 
Jos: - de Schelde-Rilland tocht verdwijnt en daarmee de laatste Kennedymars in Zeeland.  
        - de opmaak van de laatste ‘Wie is Wie’ checken. Dit pakt de voorzitter op. 
        - welke term is juist voor snelle wandelaars? Het antwoord daarop is sportief wandelen 
of  powerwalk 
Marianne: vraagt of iedereen die de uitnodiging voor het wandelcafé heeft ontvangen daar 
ook heen gaat, of dat één vertegenwoordiger van het PIL uit regio West er heen gaat. 
Iedereen kan er naar toe.  

 
 
 


