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KERNGROEP PLATFORM INDIVIDUELE LEDEN 

Verslag  

 

Vergaderdatum: 16 november 2019 

Voorzitter:  Gerard Brouwer 

Aanwezig PIL: Monique Barendsen, Fred de Boer, Toon Cornelissen, Andre van Dokkum, 

Bert Huibers, Peter Jansen, Humphrey Revius, Jules van der Werff 

Afwezig m.k.: Sjoerd Barends, Jos Boot, Ab van den Burg, Wim Eijkemans, Arlette Klok, 

Marianne Verberne 

Afwezig z.k.: Jeroen Gerritse, Jos Hermans 

Aanwezig bureau: Gijs Janssen 

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. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

2. Verslag van de vergadering d.d. 28 sept 2019 

Arlette (per e-mail): punt 8 – In hoeverre is er een belang bij de individuele wandelaar dat wij ons 

bezighouden met de infrastructuur van wandelpaden? Gijs antwoordt dat KWBN met Wandelnet in 

gesprek is vanwege de overname van wandelpaden. KWBN zal wandelpaden alleen marketing- 

technische benutten. Voorbeeld: In de nieuwsbrief wandel.nl staat nu een item over het 

Bevrijdingspad, het bijbehorende boekje wordt nu via de webshop verkocht. 

Fred: pag. 2 punt 4 – Wat is VWS? Dat is het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport 

 veranderen in “Den Haag”. 

 

3. Klankborden 

De ledenraadleden van het PIL hebben een overzicht ontvangen van de in het land gehouden 

beleidsbijeenkomsten en de opbrengsten daaruit. Het PIL heeft in september ook een 

beleidsbijeenkomst gehouden maar stonden niet in het overzicht vermeld. Gerard heeft dit bij 

transitieoverleg, d.d. 4 nov., gemeld.  

Bij Verenigingsondersteuning wordt helaas niet aan het PIL gedacht. Het PIL streeft ernaar de 

opbrengsten uit hun beleidsbijeenkomst te integreren in regionale input. Voorgesteld wordt dat Roel 

de Krijger, manager Ledenservice, aansluit bij de vergadering van het PIL v.w.b. beleids-

bijeenkomsten. Gijs zal dit in het eerstvolgende MT bespreken. 

 

In het Beleidsbijeenkomstenverslag staan veel ideeën om zaken op een nieuwe manier aan te 

pakken. Deze zouden terug moeten komen in het Jaarplan 2020. Het concept Jaarplan was echter 
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klaar vóór de beleidsbijeenkomsten. Het voorstel is deze bijeenkomsten (regionaal en PIL) al in de 

maand mei te organiseren. Dit wordt in de aankomende ledenraad voorgesteld. 

 

4. Stand van zaken Enquête 

Ledenonderzoek: de enquête wordt waarschijnlijk in tweede week december verstuurd. Alle leden 

hebben dan hun Wandelvoordeelpas ontvangen. Gijs heeft de enquête voorbereid, teruggekoppeld 

aan de werkgroep en input verwerkt. Opmerkingen en aanvullingen worden nu in een apart document 

genoteerd, zodat Gijs deze aankomende periode kan verwerken. 

 

Voorgesteld wordt om uit het oogpunt van belangenbehartiging de wandelaars iets te laten zeggen 

over het kunnen wandelen: bijv. de voorzieningen in de gemeente: kun je van huis uit lopen of moet je 

de auto in om ergens fijn te kunnen wandelen.  

De enquête heeft marketing waarde. Geadviseerd wordt bij de inleiding te melden dat met de input 

van de wandelaars op het gebied van bijvoorbeeld wandelkleding potentieel nieuwe partners 

benaderd kunnen worden.  

 

De enquête zal op termijn daar waar nodig worden aangepast, zodat deze ook onder lidorganisaties 

verspreid kan worden. Het laatst gehouden ledenonderzoek vond plaats in 2016 via het magazine. 

 

5. Voorbereiding ledenraad 

Verslag ledenraadvergadering 10 oktober: Pag 1. Ondertekening wel/niet door ledenraadleden is 

uitgezocht. De accountant vraagt om ondertekening van voorzitter en secretaris RvT. 

Terugblik vergadering 10 okt.: de presentatie over Vereniging 3.0 was mooi, maar er was te weinig tijd 

om te reflecteren.  

De besluitvorming op bepaalde onderdelen moet goed omschreven en omkaderd worden. Concrete 

gevoeligheden dienen goed genotuleerd te worden.  

 

Voorgesteld wordt om de setting van de ledenraadvergaderingen te veranderen door twee 

vergaderingen (maart en oktober) meer interactief te laten zijn. 

 

Jaarplan 2020  

André; pag. 6 - Aanvullingen op belangenbehartiging: land en provincie worden als belangrijke zaken 

genoemd. Hieraan zou je gemeenten moeten toevoegen, verenigingen worden immers op lokaal 

niveau ingezet. Het Sportakkoord staat goed in jaarplan. De fysieke leefomgeving kan nog worden 

genoemd: zijn er goede wandelpaden/routes in ieders omgeving  de Wandelomgeving.  

 

Toon: De cijfers moeten zorgvuldig worden omschreven. De percentages / cijfers bij de prognose 

2019 op pagina 6 kloppen niet. De cijfers moeten in evenwicht zijn, opbrengsten moeten kloppen. Er 

is nu discrepantie!  

Door ‘verwachtte eindstand 2019’ en ‘ambitie / prognose 2021’ toe te voegen aan de begroting is er 

overzicht en zie je of KWBN op de goede weg zit. Dit hangt ook samen met het meerjarenbeleid. 

 

Met het jaarplan kan alleen worden ingestemd als het bureau beloofd dat de begroting volgend jaar 

wel goed is beschreven.  

 

De ledenraadleden van het PIL hebben geen opmerkingen op het voorstel Algemeen Reglement en 

gaan akkoord met de benoeming van Loek Habraken tot voorzitter van de Raad van Toezicht en de 

benoeming van Irene van Haren en Ron Adriaans voor de commissie van Beroep. 

 

6. Verslag uit de werkgroepen en commissies Verenigingsondersteuning 

Tijdens het laatste Transitieoverleg  / Team Relatiebeheer bleek dat er een groot verschil in 

ontwikkeling is in de verschillende regio’s. Er is inzicht in het verloop van aangesloten lidorganisaties 
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na invoering  van het nieuwe contributiemodel. Het aantal afmeldingen valt erg mee. 

 

De commissie Enquête Ledenonderzoek blijft aan, zodat zij t.z.t. de input kunnen verwerken. 

 

7. Samenstelling platform leden 

Na deze vergadering volgt een gesprek met Erik Verspoor, een potentieel nieuw kerngroeplid. Er gaat 

een brief uit om onder individuele leden nieuwe kerngroepleden voor het PIL te werven. 

 

8. Rondvraag/sluiting  

De voorgestelde datums voor de PIL-bijeenkomsten in 2020 zijn akkoord; zaterdag; 7 maart, 16 mei, 

26 september en 14 november. 

Bert vraagt aan Gijs of de deal met Zilveren Kruis is gevallen?  

Gijs vertelt: Met Zilveren Kruis (ZK) is een deal voor 30K afgesloten. Medio december ontvangen alle 

leden de wandelvoordeelpas 2020 met een ZK flyer. Tevens is met ReumaNL een deal voor 200K 

verdeeld over 3 jaar afgesproken. Op dit moment zijn er nog leads met o.a. Lowe Alpine, Decatlon 

(A4D), Droomparken, Bever.  

Nieuwe homepage wandel.nl is 7 november life gegaan. Huidige partners zijn geëvalueerd en gaan 

komend jaar door. Met 3FM in gesprek over lifeline, wandeltocht van Goes naar Groningen. Via KRO 

NCRV willen we media aandacht genereren. We vorderen met de ontwikkeling van de Close app en 

zijn in overleg met F&W. 

 
 
 


