Kort (concept) verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging TeVoet,
gehouden op zaterdag 21 april 2018
Zeventien leden van de vereniging woonden de algemene ledenvergadering bij. De voorzitter heet
speciaal Jan Altena welkom, die jarenlang actief is geweest voor TeVoet en voor het wandelen in het
algemeen. Hij was betrokken bij de oprichting van TeVoet (lid no. 20!). Hij heeft vele activiteiten
geïnitieerd, o.a. het wandelcafé in Arnhem. Hij heeft ook gezorgd voor de verbetering van vele
wandelfaciliteiten, zoals wandelen langs het ecoduct Wolfheze. De voorzitter bedankt Jan voor zijn
inzet voor het wandelen in het algemeen en speciaal voor TeVoet. Namens het Bestuur krijgt Jan van
Nico van Delft een attentie. Jan bedankt de voorzitter voor de lovende woorden en voor de attentie.
Hij wenst het Bestuur veel succes met de ontwikkeling van TeVoet
Jaarverslag 2017 Algemeen
Het Jaarverslag 2017 is op de website te vinden onder <over Tevoet><documenten>. Men wordt
opmerkzaam gemaakt op de reeds lopende ledenwerving. In Lopend Vuur is de actie “elk lid een
nieuw lid“ gestart.
Jaarverslagen 2017 Regio’s
De verslagen van de verschillende regio’s staan op de website onder <Vereniging><Regio’s><naam
Regio>. De voorzitter bedankt alle regiocoördinatoren. Het Bestuur is onder indruk van de vele
activiteiten en successen in de regio’s.
Vergadering actieve leden :
In november 2017 is er een overleg met de actieve leden geweest, waarover al eerder is bericht in de
Lopend Vuur van april 2018. In dit overleg zijn veel goede ideeën naar voren gekomen. In 2018 is er
weer een overleg met de actieve leden gepland, en wel op zaterdag 10 november 2018.
Financiën
De penningmeester presenteert de jaarrekening 2017. Deze jaarrekening is te vinden op de website
onder <Over TeVoet><documenten>.
De positieve resultaten van afgehandelde projecten zijn verzameld als “Voorziening toekomstige
projecten”, hieruit kunnen onder andere het oplossen van barrières worden betaald.
 Doordat TeVoet een erkende ANBI-organisatie is, is het mogelijk om belastingaftrek te krijgen.
Formulieren voor een meerjarenschenking zijn bij de penningmeester te verkrijgen.
 Meer dan 50% van de inkomsten worden besteed aan de productie en distributie van Lopend
 Het resultaat over 2017 is 2287 Euro negatief.
 De kascommissie adviseert het bestuur om na te denken over een passende bestemming voor
(een deel) van het verenigingsvermogen met name met betrekking tot de uitvoering van de
speerpunten uit het beleidsplan 2016 – 2020: vergroten van het aantal leden,
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versterken samenwerking met gelijkgestemde verenigingen/organisaties, uitdrukkelijker
profileren van TeVoet als vereniging van wandelaars.
Verkiezing van bestuursleden
 De vergadering stemt in met de herbenoeming van José Noijons als voorzitter en Ineke Thierauf
als bestuurslid.
 Volgens het Huishoudelijk Regelement dient het Bestuur van TeVoet uit vijf leden te bestaan.
Niek Fraterman heeft zich als kandidaat-bestuurslid gemeld. De vergadering stemt in om hem als
zodanig te benoemen. Op korte termijn zal hij de meeste taken van Ineke als secretaris gaan
overnemen.
Ervaringen met de nieuwe website van TeVoet
De webredacteur, Alice Drenthe, laat de mogelijkheden zien van de nieuwe website. De website is
vooral gericht op leden en op informatie over TeVoet voor derden.
 De aanwezigen vinden dat de website er strak uitziet en duidelijk is in gebruik; welllicht iets saai.
Echter, er zijn diverse nog wat verborgen mogelijkheden, waardoor de website aanzienlijk
minder saai is dan men in eerste instantie ervaart.
 Alice vraagt een ieder om activiteiten en successen bij haar te melden.
 Wandelroutes van TeVoet zijn te vinden via de link naar RouteYou, inclusief de aanduiding van
onverhard. Leden wordt verzocht om routes te melden, die gelopen/gecontroleerd zijn.
 De webredacteur beslist over plaatsing op de website. Het bestuur houdt hier toezicht op en
benoemt/ontslaat de webredacteur. Dit wordt ook opgenomen in het aangepast Huishoudelijk
Regelement.
Wijzigingen blad Lopende Vuur
José Noijons is nu naast voorzitter (voorlopig ) ook bladredacteur en wordt daarbij geholpen door de
webredacteur Alice Drenthe.
 In het blad wordt van wandelingen alleen een algemene beschrijving en de
achtergrondinformatie opgenomen. De feitelijke routebeschrijving kan op de website worden
gevonden. Het blad zal zich, naast op wandelingen, vooral richten op verenigingsnieuws en
belangenbehartiging.
 Het formaat blijft vrijwel ongewijzigd, maar er wordt gekeken naar een druk die iets minder
glossy is en goedkoper. Ook zal worden onderzocht of de plastic wrap kan worden vervangen
door een papieren wikkel of een adresopdruk op de cover.
Berichten van leden en regio’s
 Jan Frederik Lubbers gaat eind augustus een TeVoetwandeling organiseren vanuit Ens (Flevoland)
met als thema “Leven met water”. Meer info komt t.z.t. op de TeVoet-website.
 Eddie Lievens (Gelderland) signaleert dat er een nieuw pad in ontwikkeling is door de
Achterhoek.
 Nico Vlasveld (Gelderland) meldt dat men bezig is met een verlenging van het Hanzepad tot aan
Arnhem; dat het Veluwebureau werkt aan de ontwikkeling van een knooppuntennetwerk en dat
het Waterschap Rijn & IJssel schouwpaden heeft vrijgegeven, maar dat veel borden “verboden
toegang” nog moeten worden weggehaald.
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Alice Drenthe (Zuid-Limburg) vertelt dat in Limburg er een goed overleg op gang komt met
Wandelnet; zij overweegt een TeVoetwandeling in Zuid Limburg te organiseren - wellicht een
weekend, inclusief een overnachting i.v.m. de wat langere reistijd.
Piet Kempes stelt voor om op de website “Vrienden op de Fiets” te noemen als mogelijkheid voor
wandelaars om goedkoop te slapen. Wel moet men dan lid worden van deze organisatie.

Overzicht leden en leden per regio
De penningmeester toont een overzicht van het totaal aantal leden en de leden per regio. De meeste
leden van TeVoet wonen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.
Het aantal leden neemt nog steeds langzaam af en daarom heeft het bestuur besloten om extra
aandacht te gaan besteden aan ledenwerving. Hiervoor is reeds promotie-info gestuurd naar o.a.
Staatsbosbeheer en NIVON. Voor de actie “elk lid een nieuw lid“ (gestart in 2017 ) kunnen leden
promotie materiaal bestellen bij de penningmeester Nico van Delft.
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