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Van de Redactie
Beste Zwervers,
Het jaar 2013 is maar net begonnen en de eerste wandeling vanuit de Zwervers
ligt alweer achter ons.
Ik wens bij deze iedereen een heel gezond en plezierig wandeljaar toe.
Wat onze wandelvereniging betreft, het blijft interessant en dynamisch. Dit jaar
staan weer een hoop activiteiten en veranderingen op het program.
Indien u hierover goed geïnformeerd wilt zijn raad ik een ieder aan naar de
Algemene Ledenvergadering op 15 februari te komen.
Wellicht tot dan!

Veel leesplezier.
Wandelgroetjes van
Linda Breems
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VAN DE (INTERIM) VOORZITTER
Van de voorzitter/secretaris

Zo het jaar is weer begonnen. Er zijn veel zaken
anders geworden. Maar voor de Zwervers valt dat gelukkig mee en kunnen we op
de oude voet doorgaan. Eigenlijk gelijk na de oud en nieuw viering zijn we
enthousiast van start gegaan.
De vrijwilligers van tochten buiten bij elkaar om het pijlen van de Winter-StrandDuinwandeling te bespreken. De 2 nieuwe parcoursbouwers zijn er ook bij want
zij zijn de personen die op de vragen de antwoorden hebben. De avond is
voorspoedig verlopen net als het pijlen. Hier en daar een klein probleem maar
alles is opgelost tijdens het pijlen.
Op de wandeldag zelf is het supermooi weer wat in de opkomst terug is te zien
met 432 wandelaars. Het allermooist hierbij is dat er 52 leden van de Zwervers
tussen wandelen. Ook onze eigen wandelaars weten steeds beter onze
wandelingen te vinden. Nu de kop er af is komt de volgende mijlpaal in zicht. De
ledenvergadering op 15 februari.
Hiervoor is al weer een redelijke hoeveelheid werk verzet in de vorm van de
jaarverslagen van de commissies maar ook voor de organisatie voor Nijmegen.
Hiervoor gaat de inschrijving op 15 februari ook weer open. Tegelijkertijd is de
aandacht ook al weer gericht op de Duinentocht. Deze staat in de steigers maar
er moet nog wel een en ander aan gebeuren.
Het verleden heeft geleerd dat het allemaal goed komt en het heeft de aandacht.
Vanaf hier hoop ik op een grote opkomst bij de ledenvergadering en wens ik u
allen een mooi voorjaar toe met heel veel wandelplezier.

Joop
--- --- ---
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VAN HET SECRETARIAAT.
Verjaardagen;

Lang zullen lopen
Lang zullen ze lopen
Lang zullen ze lopen
In de gloria! ! ! !

1-feb
1-feb
4-feb
7-feb
7-feb
10-feb
15-feb
15-feb
16-feb
1-mrt
4-mrt
4-mrt
5-mrt
6-mrt
11-mrt
12-mrt
19-mrt
19-mrt
1-apr
3-apr
3-apr
4-apr
5-apr
5-apr
8-apr
8-apr

FEBRUARI 2013
Mevr. van Vliet-van Schaik
Johan Visser
Mevr. Janus-Koeleveld
Dhr. Beelen
Mevr. de Lange
Dhr. Kenniphaas
Mevr. Lodder-Cillekens
Dhr. Durge
Mevrouw Snoei
MAART 2013
De heer Beerta
Mevr. de Wit
Mevr. de Lange
De heer Esseling
Mevr.Sponselee-van Kaam
Mevr. Stecher-van Pel
De heer Brakenhof
De heer Berendse
Mevr. Bleijendaal
APRIL 2013
De heer Botman
De heer van Holten
De heer Wiegman
Mevr. Weijers- Baltus
Mevr. Breems
Brunsveld
De heer Lommerde
Mevr. van der Ham

19-feb
20-feb
21-feb
22-feb
27-feb
27-feb
28-feb

De heer Huisman
De heer de Boo
De heer Mons
Mevr. Vos-Alders
De heer van der Ham
Mevrouw Bakker
De heer de Reus

19-mrt
20-mrt
20-mrt
21-mrt
22-mrt
24-mrt
26-mrt
27-mrt
28-mrt

Mevr. Ooms
Mevr. Super
Mevr. Radder
De heer Bosman
De heer de Nijs
Mevr. Leloux van Dijk
De heer van Leeuwen
Mevr. Kelner
Mevr. van der Horst van
Mondvoort
Mevr. Verheggen
Mevr. Sant-Munnik
De heer Duindam
Mevr. Fray
De heer Fray
Mevr. Hollenberg
Mevr. Heeremans
Mevr. Gravemaker
De heer Sprangers

10-apr
15-apr
17-apr
20-apr
20-apr
25-apr
27-apr
30-apr
30-apr
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1-mei
3-mei
3-mei
5-mei
5-mei
6-mei
8-mei
9-mei
9-mei
10-mei
11-mei
11-mei
13-mei
13-mei

MEI 2013
De heer van der Velde
De heer Gravemaker
Mevr. Gräbe- Antenbrink
Mevr. Sprangers
De heer Horlings
De heer Schellekens
De heer Heeremans
De heer Bremer
De heer Baltus
Mevr. Mantel
De heer Winkelaar
De heer Vaatstra
Mevr. Beentjes
Mevr. Heeremans

14-mei
14-mei
16-mei
18-mei
18-mei
20-mei
21-mei
21-mei
21-mei
23-mei
24-mei
25-mei
28-mei
28-mei

1-2013 (142)

De heer Bruineberg
Mevr. Poliste
Mevr. Beerta- Wassenaar
Lisette Dijkstra
De heer Zweegman
De heer Bleeker
De heer Vos
Mevr. Henneman
Mevr. Oosterman
Mevr. Kuperus-Lutter
De heer Duindam
Mevr. Fatels
De heer Numan
De heer Platjee

Nieuwe leden:
Naam
Mevr. Kuijper
Mevr. Dijkman
Mevr. van der Horst- van Montvoort

Voornaam
Petra
Jeanne
Betty

Geboortedatum
01-11-64
21-12-46
28-03-50

Plaats
Heemskerk
Beverwijk
Heemskerk

--- ---- ---

LEDENVERGADERING OP 15 FEBRUARI 2013
Agenda.
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering van 13 januari 2012.
4. Bestuur samenstelling en rooster van aftreden
4.1. Aftredend en herkiesbaar Yvonne van der Hoorn
Aftredend en herkiesbaar Joop Bremer.
4.2. Linda Breems heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur.
Robin Visscher heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur.
5. Ingekomen stukken voor deze vergadering
6. Jaarverslagen
6.1. Secretaris.
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
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Penningmeester.
Tochtenorganisatie binnen.
Tochtenorganisatie buiten.
Gezamenlijke tochten
Door de weeks wandelen.
Wandelen met mensen met een beperking.

7. Financiën.
7.1. Verslag commissie kascontrole.
Hugo Zweegman en Aad Blanchaar. Reserve: Hans Hillen
7.2. Benoeming nieuwe commissie kascontrole.
7.3. Contributie 2014
8. Pauze.
9. 50 jarig jubileum in 2012
10. Commissie Nijmegen.
11. Rondvraag

Sluiting
--- --- ---

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012
W.S.V. "de Zwervers" d.d. 13 januari 2012
Aanwezig: 33 personen. Afwezig met bericht: 12 personen.

1.

Opening.
1.1. Joop heet iedereen welkom en geeft het woord aan de voorzitter van
deze avond Ton Swart. Ook Ton heet iedereen welkom met een
speciale dank naar Joop voor de inspanningen ondanks zijn operatie.
1.2. Minuut stilte voor zij die ons zijn ontvallen.

2.

Mededelingen
2.1. Afberichten: 12 personen
Henk schipper, Kea leloux, Margriet Sponselee, Claudia Bremer, Harold
Epke, Erik Schipper, Gonnie Klein Entink, Henk Gravemaker, Teunnie
Gravemaker, Jacob Brakenhoff, Maurits Vonck, Cock Mulder.

3.

Notulen ledenvergadering van 4 februari 2011.
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3.1. Zoals in het wandelkrantje. Extra exemplaren worden uitgedeeld
Punt 4 Margriet Sponselee coordinator tochten buiten moet zijn tochten
binnen

4.

Bestuurssamenstelling rooster van aftreden
4.1. Er zijn geen aftredende leden. Komend jaar zal Joop aftreden en ook
Yvonne vd Hoorn is aftredend.
4.2. Er heeft zich 1 persoon aangemeld om als lid plaats te nemen in het
bestuur. Steve Wallast. Er zijn geen tegen kandidaten en hij wordt onder
applaus aangenomen als bestuurslid.

5.

Ingekomen stukken voor deze vergadering
5.1. Geen

6.

Jaarverslagen Zoals in het wandelkrantje (dik gedrukten)
6.1. Secretaris.
6.2. Penningmeester zal in het volgendse punt gecombineerd behandeld
worden.
6.3. Tochtenorganisatie binnen.
6.4. Tochtenorganisatie buiten.
6.5. Gezamenlijke tochten
6.6. Door de weeks wandelen.
6.7. Mensen met beperkingen
Ton zal er volgend jaar rekening mee houden dat ook hij jaarverslagen zal
maken.

7.

Financiën.
Verslag penningmeester:
Yvonne houdt een woordje waarin ze vertelt dat het, ondanks de hoogtemaar soms ook dieptepunten erg leuk is om te doen. Ze heeft het
afgelopen jaar veel geleerd en hoopt het volgend jaar zelfstandig te
kunnen redden, maar geeft aan dat wat hulp af en toe best gevraagd
mag worden.
Ze heeft gelijk een woord van dank richting Joop voor zijn hulp bij de
WinterStrandDuinwandeling.
Verder zijn er bijzondere kosten geïntroduceerd: de deelname aan de
Sportfair van Beverwijk. Een gezamenlijke actie van Joop, Lia en
Yvonne van den Hoorn.
Er zijn door alle bezuinigingen wat minder donateurs.
Nijmegen heeft voor het eerst in jaren een negatief saldo.
Margret heeft een vraag over het negatieve saldo en Ton vertelt dat
Nijmegen zichzelf moet bedruipen, er is geen begroting of reservering
voor. Volgend jaar zal er gekeken worden hoe er bezuinig kan worden.
7.1. Verslag commissie kascontrole.
7.1.1.Hugo en Sylvia hebben gecontroleerd en Hugo geeft aan dat het er
prima uitzag. Er wordt decharge verleend.
7
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7.2. Benoeming nieuwe commissie kascontrole.
7.2.1.Hugo Zweegman en Aad Blanchaar. Reserve: Hans Hillen
7.3. Contributie 2013
7.3.1.De contributie kan nog steeds gelijk blijven al gaat het steeds
moeizamer. Komend jaar is er nog €0,30 afdracht per wandelaar
aan de KNBLO-NL, daarna niet meer. Afgelopen jaar is afgedragen
door wandelaars 1720 x €0,30 €516,00. Daarna worden de
lidmaatschapskosten per lid met €1,00 per jaar verhoogd tot 2015.

8.
9.

Pauze. De vergadering gaat snel, dus wordt besloten om door te gaan.
Gezamenlijke tochten 2012
9.1. Steve geeft aan dat de plannen voor 2012 nog verder uitgewerkt moeten
worden. Er is jammer genoeg weinig opkomst . Er wordt veel energie in
gestopt met heel weinig respons vanuit de leden. Er is geld
gereserveerd voor een bustocht, dit jaar zit er een bustocht naar
Schoonhoven in de planning. Het afgelopen jaar is de reservering niet
aangesproken.

10.

50 jarig jubileum op 16 oktober 2012. Viering 29 september 2012
10.1.
Siep geeft aan dat de voorzitter Cees Hollenberg is gestopt. De
tocht is vanuit Kasteel Assumburg, met zijn kasteeltuin als een extra
stimulans. De plannen zijn nog niet rond maar er is sprake van ’s
middags muziek en ’s avonds een hapje eten. Dit misschien met een
eigen bijdrage al is er al 10 jaar voor gespaard.
Er zal veel hulp nodig zijn om alles in goede banen te leiden en dit zal in
de komende tijd uitgebreid in het wandelkrantje komen.

11.

Commissie Nijmegen.
11.1.
Nijmegen heeft voor het eerst in jaren een negatief saldo door
omstandigheden, door omstandigheden zoals de soep en de hapjes.
Volgend jaar gaat Cock niet mee en zullen er dus ook geen door hem
gemaakte hapjes zijn, er zal weer zelf soep worden ingekocht, enz.
De infoavond is op 6 juli 2012 om 19.30 uur
De reunie is op 19 oktober 2012 om 19.30 uur
Er zal een kleine vergoeding worden gevraagd aan de mensen die bij het
busje komen in Nijmegen en die niet in de school verblijven.
Er wordt gevraagd pas te betalen na de brief (en loting) en niet vooruit te
betalen.
11.2.
Inschrijving open vanaf vanavond
11.3.
Reglement ligt op tafel ( komt ook in het wandelkrantje) met
inschrijfstrook

12.

Rondvraag.
12.1 Jurrien: Is het zwembad in Nijmegen nog open?
Ton antwoord dat het inderdaad nog gewoon open is
12.2 Ineke: De Wandelvierdaagse in de Achterhoek is in mei en niet in
augustus.
8
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12.3 Margret: De site is niet up-to-date.
Joop geeft aan dat het bestuur meer informatie moet doorsturen, waarna
Michel het op de site kan zetten.

13.

Sluiting
Notulist: Lia Bremer
--- --- --JAARVERSLAGEN 2012
SECRETARIS, INTERIM VOORZITTER
We zijn het jaar vroeg begonnen met onze ledenvergadering annex
nieuwjaarsreceptie. Hierbij viel de opkomst iets tegen zodat we voor 2013
besloten hebben weer naar februari te gaan met de ledenvergadering
2012 is het jaar geworden van het 50 jarig jubileum. Door de inspanning van de
jubileumcommissie en een groot aantal vrijwilligers op de dag zelf is dit een
onvergetelijk evenement geworden waar binnen de vereniging en in den lande
nog steeds over nagepraat wordt.
In 2012 is het bestuur in diverse samenstellingen 5 maal bij elkaar geweest. Dit
telkens bij een bestuurslid of een commissielid thuis. Afgevaardigden van het
bestuur zijn naar de voorjaars en de najaars vergadering van de regio NoordHolland van de KNBLO-NL geweest. Naar de jaarvergadering van de Beverwijkse
Sportraad, De Beverwijkse Sportraad vertegenwoordigd de sportverenigingen
naar de gemeente en kunnen adviseren en bijstaan bij problemen. En naar de
bijeenkomst van Sportfair. Deze organisatie organiseert in diverse plaatsen
manifestaties waarbij sportclubs zich kunnen voorstellen aan het grote publiek.
Ook zijn er weer diverse mutaties in het ledenbestand verwerkt. Dit zijn
inschrijving van nieuwe leden, Uitschrijven van leden die hebben opgezegd en
adreswijzigingen. Dit maakt dat er op 31 december 214 leden ingeschreven staan
Ik wil graag alle vrijwilligers dank zeggen voor hun inspanningen. Zonder
vrijwilligers draait er geen vereniging en zeker de Zwervers niet. Het organiseren
en maken van wandelingen brengt een grote hoeveelheid werk met zich mee
waarbij de taken vaak ook in mindere omstandigheden moeten worden
uitgevoerd. De kwaliteit in deze uitvoering komt naar voren in het feit dat er
steeds meer wandelaars naar onze tochten komen terwijl de concurrentie van
vooral de grote organisaties ook steeds groter wordt. Nogmaals hartelijk dank.
TOCHTEN BINNEN
WINTER-STRAND-DUINWANDELING OP ZONDAG 8 JANUARI
De week voor de wandeltocht was het stormachtig weer maar tijdens de winterstrand-duinwandeling was het prachtig mooi zonnig weer. Zo’n 492 wandelaars
trokken de duinen in en over het strand wat goed te lopen was want het was hard
zand. Voor zowel de korte als de lange afstanden waren veel wandelaars. Maar
27 leden van WSV de Zwervers liepen deze tocht mee.
9
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DUINENTOCHT OP 24 EN 25 MAART
Het maartse zonnetje bracht veel wandelaars naar Wijk aan Zee voor deze 2daagse wandeltocht door de duinen. De opkomst was goed op zaterdag 298
wandelaars en op zondag 353 een totaal van 651 wandelaars. We hebben op
zaterdag geen concurentie gehad van de “30 van Zandvoort”. Er waren twee
wandelverenigingen n.l. P&O uit Purmerend en Wandelgroep de stekende
muggen uit Haarlem.
SINTMAARTENTOCHT OP 10 EN 11 NOVEMBER
Zo’n 816 wandelaars liepen de Sint Maartentocht. Op zaterdag waren er 300
wandelaars en op zondag 516 wandelaars. Op zaterdag was het weer in de
ochtend wisselvallig en later op de dag klaarde het op. Zondag prachtig
herfstweer, een strak blauwe lucht en volop zon. De Sint Maarten traktatie waren
we beide dagen al snel doorheen. Een grote opkomst van wandelaars uit het
hele land maar onze eigen leden hebben het af laten weten. Er zijn maar 40
“Zwervers leden” ingeschreven ondanks dat ze geen inschrijfgeld hoeven te
betalen. Ook wandelverenigingen waren deze 2 dagen goed vertegenwoordig.
We kregen bezoek van A.W.V. Aalsmeer, WSV AMAK, WSV Haringstadters en
WSV P&O.
Dank aan alle vrijwilligers van tochten binnen.
Margriet en Anneke
--TOCHTEN BUITEN
We hebben 2 parcoursen bouwers kunnen toevoegen aan de lijst. Zij hebben de
Winterstrandduinwandeling onder hun hoede genomen. Hun eerste wandeling is
de Winter-Strand-Duinwandeling in 2013.
In 2012 hebben de vrijwilligers van tochten buiten 4 wandelingen voor de
vereniging gebouwd en gepijld, namelijk de Winter-Strand-Duinwandeling. De
Duinentocht, de Sint Maartentocht en de onvergetelijke Jubileumwandeling. Ook
is er een wandeling annex puzzeltocht georganiseerd voor de Oranjevereniging in
Beverwijk die op Koninginnedag is gehouden. Voor deze wandeling hebben de
Zwervers zowel het bouwen als het inschrijven voor hun rekening genomen. Ook
voor het Noord-Hollands Dagblad zijn 2 wandelingen gebouwd en gepijld. Ook
hier krijgt de vereniging telkens de complimenten voor de mooie wandelingen en
het subliem gepijlde parcours. Ook hiervoor komt de vrijwilligers alle eer toe.
DOOR DE WEEKS WANDELEN
Het afgelopen jaar zijn we twee keer per maand op de donderdagochtend aan
het wandelen geweest. We begonnen op 5 januari 2012 met de 15 km en de
laatste wandeltocht was op 20 december 2012.
10 mei was het al voor het 7 de jaar dat wij aan het wandelen waren, dan denk je
wat gaat de tijd toch snel, maar geeft aan dat het een goed idee is geweest om
op deze wijze de vrije tijd van mensen te benutten en te gaan wandelen.
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Dit jaar hebben wij, met een gemiddelde van 16 personen, een afstand van 4640
km afgelegd in Beverwijk, Heemskerk, Velsen–Noord en Wijk aan Zee.
Wat voor ons belangrijk is, is gezelligheid en altijd onderweg even koffie/thee
drinken.
We dagen iedereen uit om op de eerste en derde donderdagochtend om 8.45 uur
aanwezig te zijn om met ons mee te wandelen, o ja we vertrekken altijd bij
Buurthuis Wijk aan Duin Wilgenhoflaan 2 te Beverwijk
Jelle en Ton
--WANDEL MET MENSEN MET BEPERKINGEN
De bewoners van Harteheem zijn blij met de vrijwilligers van Wsv de Zwervers ,
met deze vrijwilligers wordt er 3 keer per jaar een wandeling van 3 km door het
park Assumburg gemaakt . Ongeveer 45 bewoners, en 15 rolstoelers, genieten
van deze zaterdagochtend en in de maand juni wordt er ook deelgenomen van de
avondvierdaagse van Heemskerk met een totaal van 55 deelnemers en 30
vrijwilligers is het vier dagen genieten in de omgeving van Harteheem, Veel
plezier beleven de bewoners als de laatste avond de medailles en de bloemen
worden uitgereikt.
Namens de bewoners van Harteheem heel veel dank
Coördinator namens Harteheem,
Ton Swart
--- --- ---

Van de Penningmeester
Het jaar 2012 is weer voorbij gevlogen. Ook dit jaar weer veel geleerd en gedaan.
Penningmeester zijn is en blijft leuk. De afsluiting van het jaar 2012 heeft toch wel
weer de nodige voeten in de aarde gehad, maar is helemaal rond. Controle door
de kascommissie volgt nog, verslag daarvan in de jaarvergadering op 15 februari
a.s.
Er zijn enkele punten te melden:

de 4-daagse van Nijmegen is voor wat betreft de organisatie op zich
positief beëindigd, ware het niet dat er 2 aparte bijeenkomsten zijn georganiseerd
die daardoor een negatief eindresultaat hebben veroorzaakt. De bijeenkomst voor
Nijmegen die redelijk tot druk bezocht werd en de reünie die matig bezocht werd.

Samen met Yvonne van de Hoorn, de Sportfair van Beverwijk (op
Moederdag) gedaan. Vele wandelaars daar kunnen begroeten met de door de
Jubileumcommissie ontwikkelde flyer. Het was en zeer gezellige dag en dus voor
Yvonne en mij reden genoeg om daar te besluiten het rustpunt met de
gesponsorde koffie en thee van Albert Heijn van de Jubileumtocht te gaan
bevrouwen.
11
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Verder hebben we veel in de categorie “lief en leed” te doen gehad.
Zieken, pensioen en een 40-jarig huwelijksfeest.

Ook ons 50-jarig jubileum heeft veel geld gekost maar daar was ook veel
voor gespaard. Datgene wat overgebleven is, gaat gewoon door naar ons
volgend jubileum. De Penningmeester van de Jubileumcommissie – Ina Vos –
heeft hier een stevige financiële hand in gehad door er steeds voor te zorgen dat
er voldoende informatie was over de begroting en de kosten. Samen hebben we
het goed af kunnen sluiten.

Ook de medailles waren op. Nieuwe bestellen is een redelijk kostbaar
verhaal en daarom is ook de prijs van een medaille wat verhoogd, zodat er in de
toekomt weer een positief saldo in het Medaillefonds kan ontstaan.

Last but not least wil ik nog melden dat het Bestuur dit jaar voor het eerst
uit eten is geweest. Een keer uit de vergaderstructuur gezellig met onze partners
bij elkaar in restaurant de Open Keuken. Zo heeft ook de Jubileumcommissie een
bijzonder gezellige evaluatie gehad bij eetcafé Meesters & Juffen. Een kleine
“pleister op de wonde” na de talloze vergaderingen en voorbereidingen met
betrekking tot een succesvolle Jubileum wandeling!
Dit was het dan weer. Een jaar uit het leven van een penningmeester…… Lijkt
niet veel, maar geloof me, er blijft genoeg te doen. Daarom wil ik ook als
penningmeester, maar nog meer als lid van het Bestuur, iedereen er nog eens op
wijzen, dat vrijwilligerswerk in wat voor vorm dan ook echt een goed gevoel geeft.
Je bent bezig voor en met andere mensen, en dat bindt. Je leert er van en kan
die kennis op een andere manier in je eigen leven toepassen. Het gaat niet altijd
van een leien dakje, maar ook dat biedt je weer perspectief voor een ander jaar,
andere activiteiten en nieuwe dingen in het leven.
Dus: denk je dat je iets kan toevoegen aan Wandelsportvereniging de Zwervers
als vrijwilliger of als bestuurslid: meld je aan! Vele handen maken licht werk .

Yvonne Sant
--- --- ---
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Vierdaagse van Nijmegen

Tijdens de derde week in juli, wordt in en om Nijmegen traditiegetrouw van
dinsdag tot en met vrijdag de wandelvierdaagse gelopen.
Het verblijf voor de groep van “WSV de Zwervers” tijdens deze week is in de
Basisschool “de Buut” welke op ongeveer 10 wandelminuten afstand van de start
is gelegen.
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Iedereen die deel uit wil maken van deze groep wordt verzocht hiervoor in te
schrijven. Maar wacht niet te lang. Het maximale aantal leden dat kan deelnemen
is 40.
Spelregels die verleden jaar zijn doorgevoerd zijn op diverse plaatsen gewijzigd.
Voor de goede orde zullen we de belangrijkste spelregels nogmaals op een rijtje
zetten:
Kosten voor deze week zullen € 170.=_ gaan bedragen. In deze kosten zijn
inbegrepen: verblijf, ontbijt, (zelf samengestelde) lunchpakketten, warme
maaltijden en één maal verzorging op de route. De verzorging op de route alleen
wanneer er toestemming door de organisatie van de vierdaagse wordt gegeven.
U dient dus zelf voor bed en goed te zorgen.
Regels voor basisschool “de Buut”

Iedere wandelaar of verzorger is zondagmiddag 14 juli 2013 vanaf 15.00
uur welkom in “de Buut”

Zondag worden er geen maaltijden verstrekt. ( de dag is eigenlijk de dag
voor de verzorgers om Nijmegen te verkennen en te genieten van het
feestgedruis)

De school is op zondag 14 juli 2013 van 18.00 uur tot en met 0.30 uur
gesloten.

Iedere deelnemer dient van maandag tot en met vrijdag bij de
warme maaltijd om 17.30 uur aanwezig te zijn. Voor de vrijdag geldt
echter dat de maaltijd om 18.45 uur wordt geserveerd.

U dient de gehele week verplicht aanwezig te zijn, zijnde van
maandag 15 juli 2013 tot en met zaterdag 20 juli 2013.

Zaterdag wordt gezamenlijk “de Buut” weer opgeruimd met om
09.30 uur het gezamenlijke ontbijt. Voor dit tijdstip geen vertrek.

Een ieder regelt zelf zijn / haar inschrijving bij de KNBLO-NL.

Een ieder regelt zelf het afhalen van zijn / haar startbewijs op zondag
13.00 uur en maandag vanaf 09.00 uur ( dit kan overigens tot 16.00 uur)

Er wordt geen geld teruggeven.

Het vervoer van en naar Nijmegen wordt door de deelnemer zelf
verzorgd.

Uitzonderingen op bovenstaande regels worden middels een
bestuursbesluit vastgesteld.
Regels voor deelname

Elke deelnemer is lid van WSV “de Zwervers”

Elke deelnemer heeft zijn / haar contributie voor het jaar 2013 voldaan

U hebt een bevestiging van de KNBLO-NL dat u ingeschreven bent voor
de vierdaagse.
13
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Elke deelnemer wandelt minimaal de voor zijn / haar leeftijd geldende
reglementaire afstand.
Uitzonderingen op bovenstaande regels worden middels een
bestuursbesluit vastgesteld.

Volgorde van toelating

De algemene informatie over de Nijmeegse vierdaagse 2013. tijdens de
jaarvergadering in februari 2013

Leden die in de eerste inschrijfperiode gegarandeerd een startbewijs
verkrijgen.

Leden die in de tweede inschrijfperiode een startbewijs verkrijgen.

Leden die na de vierdaagse Nijmegen 2012 lid zijn geworden van WSV
“de Zwervers” en in de 1ste inschrijfperiode zeker zijn voor deelname aan
de vierdaagse loten ook mee voor de vrije plaatsen.

De loting voor deelname bij WSV “de Zwervers” voor de vrije plaatsen zal
2 weken na het sluiten van de inschrijving door de KNBLO-NL plaats
vinden

Leden die een betekenis voor WSV “de Zwervers” hebben, kunnen door
een bestuursbesluit voorrang krijgen bij de toewijzing.











Bezoek in “de Buut”
Bezoek dient zich bij binnenkomst te melden bij iemand van het
verzorgingsteam.
Het is niet mogelijk dat er gasten blijven eten of blijven slapen
Uitgezonderd op vrijdagavond. Eters voor de vrijdag uiterlijk woensdag
aanmelden..
Koffiegasten en andere bezoekers gaarne na 19.30 uur uitnodigen en
aanmelden bij het verzorgingsteam. (uitgezonderd op vrijdagavond)
U bent verantwoordelijk voor de gedragingen van uw bezoek.
Inschrijfformulier
Wanneer U deel wilt nemen zien wij graag uw inschrijfformulier van de
ste
1 inschrijfperiode met kopie van inschrijving 4-daagse Nijmegen voor
24 maart 2013 tegemoet.
de
Voor de 2 inschrijfperiode met kopie bevestiging deelname 4-daagse
Nijmegen voor 25 april 2013.
Voor 31 mei 2013 dient U het bedrag over te maken middels de
bevestiging brief die U van “de Zwervers”heeft ontvangen.
Wanneer Uw contributie voor het jaar 2013 niet is bijgeschreven op de
rekening van WSV “de Zwervers” dan zult U niet als lid erkend worden en
wordt Uw inschrijving niet in behandeling genomen.

Dit alles betekent dat wij U dringend verzoeken, de gestelde regels te
respecteren. Blijkt dat U ondanks alle duidelijkheid onzerzijds de gestelde regels
14
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overtreedt dan houd het bestuur zich het recht voor U uit te sluiten van deelname
in de toekomst.
Bij vragen kunt U zich wenden tot:
E-mail info@wsvdezwervers.nl
Joop Bremer, Schans 20 1947 JR Beverwijk telefoon 0251-226892 en/of
Ton Swart Berghuisstraat 16 1944 ST Beverwijk 0251-211426
Adres “de Buut”
Bezoekadres: Openbare basisschool “de Buut”
Hugo de Grootstraat 41, 6522 DD Nijmegen. Tel: 024-3888535
Voor informatie en inschrijfbescheiden betreffende de tocht kunt U zich
wenden tot:
KNBLO-NL bondsbureau
Berg en Dalseweg 125 of
Postbus 1020
of www.4daagse.nl
6522 BE Nijmegen
6501 BA Nijmegen
Telefoon 024- 3655575
telefax 024-3655580
--- --- ---

Limiterings protocol Vierdaagse 2013
Artikel 1
Het bestuur bepaalt telkenjare het maximum aantal inschrijvingen dat wordt
geaccepteerd, alsmede de eerste en de laatste dag waarop inschrijvingen mogen
worden ontvangen
Artikel 2
Inschrijving is slechts mogelijk via de inschrijfmodule op de website of het
indienen van het inschrijfformulier per post. De inschrijving komt tot stand door de
ontvangst van de inschrijving per internet of per post op de Centrale
Administratie. Iedere inschrijving geschiedt onder de voorwaarde van betaling van
het inschrijfgeld. Door de enkele betaling van het inschrijfgeld, of door het
vermoeden van acceptatie daarvan, komt geen inschrijving tot stand.
Artikel 3
Voor de 97ste Vierdaagse is het aantal bedoeld in artikel 1 bepaald op 46.000
inschrijvingen.
Artikel 4
Er is een eerste periode van inschrijving voor de 97ste Vierdaagse, vanaf
maandag 4 februari 2013 (00.00 uur) tot en met vrijdag 1 maart 2013 (24.00 uur).
Tot de inschrijving in de eerste periode is toegelaten:
- degene die de 96ste Vierdaagse in overeenstemming met de reglementen met
succes heeft volbracht;
- degene die is geboren in het kalenderjaar 2001.
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Een eerdere deelname als (meewandelend) verzorger geldt niet als een
succesvolle volbrenging zoals in dit artikel wordt bedoeld.
Artikel 5
Zij die niet voldoen aan de eisen voor de inschrijving in de eerste periode, zijn in
gelegenheid gebruik te maken van de tweede periode van inschrijving, vanaf
maandag 4 maart 2013 (00.00 uur) tot en
met vrijdag 5 april 2013 (24.00 uur).
Artikel 6
Voor de in artikel 4 en 5 genoemde data is de dag en tijd van ontvangst op de
Centrale Administratie van de inschrijving bepalend. Eerder of later ontvangen
inschrijvingen, evenals incorrect of incompleet ingevulde inschrijvingen worden
geretourneerd of verwijderd. Er bestaat geen mogelijkheid van vervanging of van
voorwaardelijke of subsidiaire inschrijving.
Artikel 7
De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de (keuze van de) methode van
inschrijving. Het bestuur is niet aansprakelijk voor enig gebrek optredend bij of
tijdens de postverzending of het internetverkeer. Tijdsverloop tussen het moment
van verzending en de werkelijke ontvangst van de inschrijving op de Centrale
Administratie komt voor risico van de inschrijver.
Artikel 8
Indien het quorum is overschreden vindt loting plaats onder degenen die hebben
ingeschreven voor deelname aan de 97ste Vierdaagse met als beoogd te
behalen beloning: beloning 1.
Niet aan de loting nemen deel, degene:
- die is geboren in het kalenderjaar 2001;
- die blijkens de processen-verbaal van loting niet werd ingeloot voor deelname
zowel aan de 95ste, als aan de 96ste Vierdaagse.
Artikel 9
Het bestuur bevordert dat de loting geschiedt onder toezicht van een onzijdig
persoon in de zin van de wet.
Artikel 10
Indien een loting moet plaatsvinden, wordt aan degene die blijkens het procesverbaal van loting niet is ingeloot voor deelname aan de 97ste Vierdaagse, en die
blijkens het proces-verbaal van loting niet was ingeloot voor deelname aan de
96ste Vierdaagse, de gelegenheid geboden in te schrijven voor de 98ste
Vierdaagse zonder risico van niet-inloting. Het bepaalde in de vorige volzin geldt
niet voor degene die niet werd ingeloot en nadien alsnog een door annulering
vrijgekomen plaats heeft geaccepteerd.
Artikel 11
Indien na de sluiting van de tweede periode van inschrijving het in artikel 3
bepaalde aantal niet is bereikt, bestaat de mogelijkheid van na-inschrijving. Het
bestuur stelt het quorum vast voor deelname van degenen die gebruik willen
maken van de na-inschrijving. Deze na-inschrijving is slechts mogelijk via de
inschrijfmodule op de website, vanaf maandag 8 april 2013 (00.00 uur) tot en met
vrijdag 24 mei 2013 (24.00 uur), of, met inachtneming van het in artikel 3
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bepaalde aantal, zoveel eerder als op de Centrale Administratie de laatst
toegestane inschrijving is ontvangen.
Artikel 12
Het bestuur bevestigt na ontvangst van het inschrijfgeld de deelname van degene
die zich correct heeft ingeschreven en waarvan de inschrijving krachtens de
reglementen mag worden geaccepteerd. Het bestuur maakt de deelname bekend
van degene wiens deelname bij loting is bepaald. Bij niet-inloting wordt de
inschrijving geretourneerd of verwijderd.
Artikel 13
Het bestuur kan de inschrijving weigeren van degene die meer dan één
inschrijving heeft ingediend ten behoeve van dezelfde natuurlijke persoon, tenzij
wordt aangetoond dat de inschrijver hiervoor geen verwijt kan worden gemaakt.
Het bestuur kan de inschrijving voorts weigeren als de inschrijver niet (deugdelijk)
voldoet aan het verzoek van het bestuur om verificatie van de inschrijfgegevens.
Artikel 14
Iedere individuele niet-militaire deelnemer heeft het recht om binnen redelijke
termijn en ten uiterste 1 mei 2013 (00.00 uur), de voorgenomen deelname zonder
opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren. Betaald inschrijfgeld wordt onder
aftrek van kosten voor administratie en zonder aanspraak op vergoeding van
rente geretourneerd.
Artikel 15
Het bestuur stelt voor de inschrijving van militaire deelnemers, van deelnemers in
groeps- of detachementsverband, en voor degene waarvan de deelname aan Via
Vierdaagse 2013 is geaccepteerd, afzonderlijke regelingen vast.
Artikel 16
Deze regeling kan worden aangehaald als het Limiteringsprotocol 2013.
Bron; Stichting 4 daagse Nijmegen
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Winterwandeling voor Duchenne zondag 10 februari, aanvang 14.00
Duchenne Heroes strand wandeling , afstand 5 en 10 km, vanaf paviljoen”het
Strandhuis” richting de pier (en terug) op het strand van Wijk aan Zee.
Lekker buiten in beweging gezellig met familie en vrienden , kinderen lopen
natuurlijk ook mee!
Milan kan dit niet, hij is 10 jaar en sinds deze zomer zit hij permanent in een
rolstoel, hij heeft de spierziekte Duchenne.
Het team Misono Perso onder leiding van Conrad Kruiswijk, trotseert in juni de
Dolemieten in Italie voor o.a kinderen zoals Milan, om geld in te zamelen voor
17
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onderzoeken naar de slopende en de nog ongeneezelijke ziekte Duchenne. Er is
nog steeds geen medicijn gevonden.
Het wandelen kost € 10,- pp kinderen € 5,-. Met dit geld komen we weer een
stukje dichterbij de genezing! Loopt u ook mee voor Milan en al die zieke
kinderen met de spierziekte Duchenne?
Na afloop verzamelen we in het Standhuis of bij Hotel Sonnevanck
en kunt u op eigen kosten gezellig wat drinken. Een heerlijke
uitwaaimiddag voor het hele gezin, familie, vrienden, buren,collega’s
kortom iedereen die ons doel steunt!
Verzamelen voor paviljoen “het Strandhuis” (opgang Sonnevanck) in Wijk aan
Zee ,
Start:14:00 uur aanmelden kan op het strand of via C.kruiswijk@planet.nl of bel:
06-46394206

I N T E R E S A N T E

W A N D E L L I N K S

www.wsvdezwervers.nl
www.wandel.nl
www.landelijkwandelprogramma.nl
www.sportwandelschool.nl
www.wandeltrainer.nl
www.sportfair.nl
www.egmondwandelmarathon.nl
www.wandelvierdaagsehaarlem.nl
www.tweevoeter.nl
www.4daagse.nl
www.30vanzandvoort.nl
www.pluswandel4daagsealkmaar.nl
www.wandelsportmagazine.nl
www.westerborkpad.nl
www.toerisme-ijmond.nl
www.recreatieschapspaarnwoude.nl
www.lechampion.nl
www.wandelbeursnoordholland.nl
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Wandelkrantje. Infoblad van WSV “de Zwervers

Indien onbestelbaar
retour naar
Schans 20
1947 JR Beverwijk

Beverwijk
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