Verslag ALV TeVoet 9 april 2022 in Utrecht
Aanwezig 22 personen: Ineke Thierauf (verslag, bestuur en
contactpersoon Utr); Jan Rijnsburger (bestuur, Lopend Vuur, ZH); Harry
Uitermark (contactpersoon OV); Wim van Tuyl (NH); Marijke van Steenis
(ZH); Frans Meijdam (ZH); Corrie Meijdam (ZH); Lia Trimp (ZH); Bert de
Boer (contactpersoon ZH); Antoon van de Elzen (Gld); Jos van de Heide
(Gld); Jan Frederik Lubbers (FL); Els van Delft (ZH); Nico van Delft (bestuur
penningmeester, ZH); Flip Bool (ZH); Veronica Hekking (ZH); Nico
Hoogerbrug (Utr); Magda van der Ploeg (website, Gld); Arie de Jong
(Lopend Vuur, ZH); Ben Rutten (contactpersoon Frl); Renée van de Haar
(NH); Marijke van Volkom (NH); Jeroen Jacobse (voorzitter, NH).
Afgemeld: Nico Vlasveld; Hans Olthof; Eddy Ivens; John Stolk; Peter Both;
Fred Triep; Constance Kempermans; Luc Noordman; Bertie Schonk; Wilma
de Hoog; Marijke Brand
Het verslag volgt de agendapunten.
1 en 2: De eerste 2 agendapunten werden snel afgehandeld: welkom,
opening met aandacht voor de locatie Botanische tuinen, er waren geen
ingekomen stukken.
3. Verslagen
a. ALV 30-10-2021: akkoord, aanvulling Marijke van Wolkom was ook
aanwezig, maar ontbreekt op de deelnemerslijst.
b. ALV 23-11-2021: akkoord met kleine taalaanpassing.
4. Jaarverslagen 2021
a. Bestuur: Er waren geen vragen en opmerkingen over het verslag.
b. Regio’s saillante punten vanuit toelichting op verslagen:
Friesland, contactpersoon Ben Rutten:
Friesland kent niet zo veel leden. Ben staat er in de praktijk daarom
meestal alleen voor. Afstemming en samenwerking met Wandelnetprovinciaal is van wisselende
constructiviteit. Er is een nieuwe
‘provinciaal belangenbehartiger’ namens
Wandelnet.
 Nieuwe boerenlandpadregeling in de maak door provincie.
 Dijkversterking IJsselmeerdijken Friesland staat op stapel. Gekoppeld
hieraan worden gelden beschikbaar gesteld voor recreatieve
investeringen, meekoppelkansen. Mogelijk speelt dit ook in andere
provincies. e.e.a. in Friesland nu in vroeg voortraject. Het is zaak
hier bij betrokken te zijn. Biedt kansen voor wandelinfrastructuur,
maar ook moet opgepast worden dat wat er al is niet kapot gemaakt
wordt, bijvoorbeeld door fietspadisering.
 Investeringen in windmolenpark IJsselmeer zullen mogelijk gepaard
gaan met ‘compensatiefondsen’. Hiervoor geldt het zelfde als
hierboven: kansen en bedreigingen.
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landschapstriennale.com is in 2023 in het Waddengebied. Ben is
betrokken bij pelgrims wandelroute met overnachten in kerken
(“hergebruik”) i.s.m. Genootschap van Sint Jacob.
Gelderland contactpersoon Nico Vlasveld niet aanwezig:
 NABO-bedreiging ,(opheffen niet beveiligde overwegen) speelt in
Gelderland op veel plaatsen.
 Mogelijk in de toekomst groter door ontwikkelen Betuwelijn Noordtak
door Twente en Achterhoek (realisatie verwacht na 2030).
Overijssel, contactpersoon Harry Uitermark:
Nadat er jaren lang een vacature was, werd Harry in 2021 onze
regiocontactpersoon in Overijssel.
 NABO Diepenveen, er zijn 2 NABO’s 1 blijft open 1 gaat dicht
(gemeente heeft ingestemd met sluiting). Besluitvorming en
(bezwaar)procedure zijn volgens Harry al te ver om er als TeVoet
nog iets tegen te kunnen ondernemen. Desondanks is hij in
afwachting van wat een lokaal burgerinitiatief (dat wel tijdig op de
zaak is ingesprongen), gaat doen. Indien dit wél nog mogelijkheden
ziet kan er vanuit TeVoet ter ondersteuning mogelijk een
actiewandeling worden georganiseerd.
 In het verleden zijn in heel Nederland ism Wandelnet de
onbewaakte overwegen gewaardeerd naar belang voor wandelen.
Utrecht, contactpersoon Ineke Thierauf:
Ineke werkt veel alleen en doet op incidentele basis beroep op
enkele andere
mensen. Er is een nieuwe belangenbehartiger namens
Wandelnet en wandeloverleg
is door haar weer opgestart.
 Pont, sinds 1892, over Amsterdam Rijnkanaal tussen NIeuwer Ter
Aa en Breukelen wordt per 1 juli uit de vaart genomen door
Rijkswaterstaat zogenaamd ivm veiligheid. Ondanks vele protesten
op alle niveau’s. Want wandelaars en fietsers etc. bijna 4 km langer
onderweg. Gemeente moet zelf brug betalen.
 We zien een weerkerend patroon dat vanuit het Rijk allerlei
voorzieningen die van belang zijn voor wandelaars en fietsers
dreigen te worden opgeheven (nabo’s, sluispassages en nu ook
pontje) en dat gemeenten voor het blok worden gesteld oplossingen
al of niet te financieren.
Zuid-Holland, contactpersoon Bert de Boer:
In Zuid-Holland is een groep van 6 a 7 actieve leden die ongeveer 6x
per jaar
samenkomen. Bert de Boer is tevens provinciaal
belangenbehartiger voor Wandelnet.
 Tot teleurstelling is de provincie opgehouden met het financieren
van een routebureau. Daarvoor in de plaats faciliteert zij nu een
routeplatform waar organisaties en vrijwilligers aan deelnemen.
 Wandelinfrastructuur is te weinig beschermd, dit geldt ook voor de
LAW’s
 2 procedures bij rechtbank: rond opheffing NABO bij Bodegraven en
rond afsluiting Klarenbeeksepad bij Ouddorp (Goeree).
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Nationaal Park Hollandse Duinen wordt uitgebreid. Het is zaak
plannen goed in de gaten te houden en zo mogelijk met oog op
kansen en bedreigingen mee te doen in de ‘ontwikkeling’.
 Haringvlietpad: regionale wandelroute in ontwikkeling op initiatief
van en door TeVoet ZH.
Noord-Holland. Fred Triep niet aanwezig. Jeroen Jacobse in aanvulling op
schriftelijk verslag van Fred Triep:
 Fred Triep geen contactpersoon meer (na 250 jaar), voor NH-zuid
nieuwe contactpersoon gezocht. Johan Zutt is nu contactpersoon
voor NH-noord (ten noorden van Castricum-Purmerend).
 Wandeloverleg Noord-Holland bestaat uit 5 a 6 actieve leden. Peter
Oosterling draagt tevens de titel van ‘provinciaal
belangenbehartiger’ voor Wandelnet.
 Wandelroutenetwerk NH is bijna geheel afgerond. Komt klaar in
2022.
 Beroepszaken (formeel door Wandelnet) : verlegde
mountainbikeroute bij Schoorl kruist te veel wandelpaden, in beroep
bij de bestuursrechter wegens ondeugdelijke besluitvorming i.z.
vergunning (achteraf en wandelaars niet gehoord); Laantje van
Alverna in Heemstede: zaak bij Raad van State verloren. Oordeel
RvS : een gemeentelijke overheid (Amsterdams waterleidingbedrijf)
geldt niet als zodanig indien actief in gebied van een andere
gemeente. Daarom meer dan 10 jaar onderhoud door overheid als
grond voor openbaarheid hier niet van toepassing. Laantje verloren
voor de wandelaars.
 Van het NABO-front voorlopig geen negatief nieuws. Op drie
plaatsen lijken oplossingen in de maak, maar financieringsdreiging
blijft hangen zolang e.e.a. niet daadwerkelijk gerealiseerd is.
 Knelpunt afsluiten door RWS van passage voor wandelaars en
fietsers over Oranjesluizen in het IJ bij Amsterdam. RWSverantwoordelijke blijkt voor niemand vind- of bereikbaar.
 Opmerking in discussie nav: RisicoRegelReflex, angst voor
claimcultuur bij RijksWaterstaat etc.
 Verder gevolgde ontwikkelingen: plannen voor snelwegverbinding
A6-A9 bij Krommenie, planontwikkeling en -invulling rond
Amsterdam (Lutkemeer, Lange Bretten, Gaasperplasgebied)


5. Financiën
a. Jaarrekening 2021
 Toelichting op vraag van Bert de Boer naar bekostigen procedures:
deze worden uit het barrièrepotje betaald.
 Arie de Jong vraagt zich af of lidmaatschap van 17,50 euro verhoogd
moet worden naar minimaal 20 euro om kosten te dekken. Lopend
Vuur wordt ook duurder. Begroting hoort sluitend te zijn (los van
interen op vermogen). Contributie is laag in vergelijking met andere
verenigingen. Ben Rutten denkt meer leden te winnen zijn door
goedkoper lidmaatschap met Lopend Vuur als pdf.
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TeVoet heeft nu de volgende varianten in lidmaatschappen (gewoon,
partner, cadeau).
Marijke van Wolkom vraagt om meerjarenbegroting.
Nu 403 leden, 30 meer dan 1 jaar geleden. 5 jaar geleden waren er
580 leden. Antoon van Elzen benadrukt de noodzaak van
“exit”gesprekken met leden die opzeggen.
Veronica Hekking discussie over leeftijdsopbouw leden. Hoe jongeren bereiken? Social Media? Nico van Delft geeft aan dat er binnenkort naar de leden een mail zal gaan met het verzoek om het geboortejaar (niet verjaardag) door te geven om zo een overzicht van
de leeftijdsopbouw te krijgen.

Arie de Jong wil in gesprek met bestuur over “hoe meer leden te
werven”. Ben Rutten sluit zich hier bij aan.
b. Verslag Financiële commissie
 Financiële commissie helemaal tevreden en dechargeert bestuur.
Commissie bestond uit Marijke van Wolkom (laatste jaar) en Marijke
Brand (niet aanwezig, nog een jaar).
c. Benoeming reservelid Financiële commissie: Wim van Tuyl. Biedt zich
aan.
d. Begroting 2022 en voorlopige begroting 2023
Reserve gebruiken voor ledenwerving. Voorstel begrote bedrag 1000 euro
verhogen naar 2500 euro is aangenomen.


6. Bestuursverkiezing
a. Herkozen: Ineke Thierauf en Nico van Delft
b. Secretaris: belangstellenden gezocht!
7 Lopend Vuur en de website
a. Evaluatie Jubileumroutes website? Niet aan de orde geweest (zie d.)
b. Voorstellen voor thema’s LV? Wens meer nieuws, artikelen uit de
regio’s.
c. Recensies wandelapps, routeplanners enz?
Korte discussie over wie gebruikt wat naast gewoon papieren (topo of
Open Street Map)kaarten) : TOPO GPS app enthousiasme bij Ben Rutten,
Harry Uitermark en Ineke Thierauf. Tip bij TOPO GPS Mountainbike laag
toevoegen om meer onverhard te zien Ook mogelijk om OpenStreetMap
laag toe te voegen. Nationale wandelrouteplanner test? Geen reactie op
deze vraag van Jeroen Jacobse.
d. Website: binnenkort gesprek tussen bestuur en websiteredactie.
f. Sociale Media: discussie over aanwezigheid TeVoet op Facebook,
Twitter, Instagram om jongere doelgroep te bereiken voor ledenwerving.
Er zijn vele facebookgroepen van wandelaars die vooral gericht zijn op de
sociale functie van wandelen en delen van ervaringen. Er zijn een paar
TeVoet-leden, die ook eigen begeleide wandelingen organiseren. Hans
Hartmann (Hans Hartmann Wandelingen) en Marycke Naber
(Naberpaden). Beiden twitteren, maar lijken geen eigen Facebook of
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Instagram pagina te hebben. Marijcke Naber schrijft ook wandelgidsen in
de serie Gegarandeerd Onregelmatig.
8. Campagne Ode aan het onverhard wandelen
Jos geeft toelichting op de plannen/voorstellen.
a. Geplande en nog te plannen wandelingen:
Renée van der Haar: in NH actie wandeling Gaasperplas. Wim van Tuyl
vraagt of Oranjesluizen ook kan worden opgenomen in deze wandeling.
Dat wordt moeilijk.
b. Publiciteit mogelijkheden? Discussie over social media.
c. Vervolg jubileumroutes: niet aan de orde geweest
d. Samenwerking met Wandelnet: spreekt vanzelf, gebeurt al en afspraken
gemaakt over vervolggesprek. Denk aan “zwaluwstaarten” activiteiten
TeVoet en Wandelnet.
Instellen klankbordgroep voor “Ode” activiteiten: Arie de Jong en Frans
Meijdam nemen deel.
Belangrijk scherp te krijgen wat TeVoet hiermee wil bereiken. Wanneer is
het geslaagd? , hoelang duurt de activiteit?, hoeveel geld ervoor
beschikbaar?, verschillende fasen? Genoemd worden als doelen:
 Onverhard wandelen promoten
 Beschermen onverharde paden.
 Knelpunten zichtbaar maken. Top 10 grootste zorgen?
 (Onverharde)Wandelingen aanbieden begeleid en via website.
(Volgens kwaliteitscriteria?)
9. Rondvraag
Wim van Tuyl vraagt naar deelname aan fiets- en wandelbeurs. Ervaringen
uit verleden alleen lonend als we meeliften met andere partij. We zullen
dit voor 2023 in het bestuur bespreken.
10. Sluiting en aansluitend lunch
Actiepunten;
Aanpassen ALV verslagen:
ALV 30-10-2021: akkoord, aanvulling Marijke van Wolkom was ook
aanwezig, maar ontbreekt op de deelnemerslijst.
ALV 23-11-2021 (zie bijlage 02): akkoord met kleine taalaanpassing.
N.a.v. Financiën
 Discussie over prijs lidmaatschap van 17,50 euro verhogen of
goedkopere versie (bijv. alleen pdf LV).
 Deelname aan fiets- en wandelbeurs. We zullen dit voor 2023 in het
bestuur bespreken.
 Meerjarenbegroting.
 Nu 403 leden, 30 meer dan 1 jaar geleden. 5 jaar geleden waren er
580 leden. Antoon van Elzen benadrukt de noodzaak van
“exit”gesprekken met leden die opzeggen.
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Voorstel begrote bedrag 1000 euro verhogen naar 2500 euro is
aangenomen.
 Commissie: “hoe meer leden”. Bestuursleden, Arie de Jong en Ben
Rutten.
Thema’s voor Lopend Vuur:
 Opmerking in discussie nav: RisicoRegelReflex, angst voor
claimcultuur bij Waterstaat etc.
 landschapstriennale.com is in 2023 in het Waddengebied. Ben is
betrokken bij pelgrims wandelroute met overnachten in kerken
(“hergebruik”) i.s.m. Genootschap van Sint Jacob.
 Vormen van routebureau’s / platforms in de provincies.

Recensies wandelapps, routeplanners enz? TOPO GPS
Ode aan het onverharde pad
 Instellen klankbordgroep voor “Ode” activiteiten: Arie de Jong en
Frans Meijdam nemen deel.
 Plan voor commentaar en inspiratie langs aanwezigen ALV.
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