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Special Info 42ste serie, nummer 2
maart 2020
Beste wandelvrienden,
Voor u ligt het tweede nummer van de special
info van de 42ste wandelserie van WS78.
We zijn al een aardig eind op weg in deze 42ste
serie. 05 oktober Voorhout (207 deelnemers), 19
oktober Molenhoek (244 deelnemers), 09
november Spijkenisse (353 deelnemers), 23
november Breukelen (273 deelnemers), 14
december Ermelo (384 deelnemers), 04 januari
2020 Oisterwijk (400 deelnemers), 18 januari
Bussum (584 deelnemers), 08 februari Amsterdam
(472 deelnemers) en 22 februari Beesd (536
deelnemers) zijn gewandeld.

Als bestuur en crew zijn wij verantwoordelijk
voor het organiseren van 10 winterserie
wandeltochten en dat doen we in de eerste plaats
voor onze WS78 leden en in de tweede plaats
voor de KWBN leden. In de laatste plaats nodigen
wij ook veel (locale) wandelaars uit om aan onze
wandeltochten deel te nemen.
In een vereniging als WS78 is deze
bestuursverantwoordelijkheid wel wederkerig.
Waarom zou een bestuur zich inspannen als er te
weinig leden zijn die de verantwoordelijkheid
nemen om deel te nemen aan, door WS78,
georganiseerde tochten en daar gebruik van willen
maken.

14 maart staat WS78 Bodegraven in de planning.
Deze 42ste serie verloopt voorspoedig met daarbij
mooie aantallen deelnemers. Het aantal 20
kilometer wandelaars loopt gelijk op met het
aantal 40 kilometer wandelaars.
Maar toch verbaast mij iets, n.l. het aantal
deelnemende leden. En dat is al een tijdje een
trend. Tijdens de laatst gehouden Algemene
Leden Vergadering werd duidelijk dat ca. 30 %
van onze leden aan geen enkele WS78
winterwandeling deel neemt. En dat vind ik toch
echt zorgelijk.
Nu zouden wij blij kunnen zijn met deze “tientjes
leden” € 10,00 maar daar tegenover staat dat het
toch ook personele en administratieve inzet
vraagt.

Er is nog een ander aspect welke ik van belang
vind. Als actief WS78 wandelaar bent u, zeg
maar, onze ambassadeurs. Op al uw
wandeltochten in den lande kunt u aan mede
wandelaars vertellen over uw wandel ervaring bij
WS78 en tevens vertellen wat een prachtige
wandelvereniging WS78 is die prachtige
wandeltochten organiseert.
Nog een ander aspect wil ik bij u onder de
aandacht brengen. Onder zowel de actieve als ook
onder de passieve WS78 leden zit zeker een
bestuurlijk potentieel. U bent lid van WS78 en u
wil toch lid zijn van een levendige
wandelsportvereniging. Dat vraagt om leden die
hun steentje (pro actief) willen bijdragen in de
organisatie.
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Dit gezegd hebbende kom ik bij de grootste
zorgen die de vereniging nu kent. “Een voltallig
bestuur” (zeven leden), een “parcourscommissie”
(minimaal 5 leden), 10 parcoursbouwers, een crew
(20 leden) die op allerlei wijze de wandeltochten
faciliteren.
Vanaf de laatst gehouden ALV moet het bestuur
al werken met twee bestuursleden minder. Één
daarvan vervul ik nu als voorzitter a.i.. De tweede
vacature is die van ‘lid’ met als eventuele taak van
2e secretaris (PR).
De parcourscommissie werkt momenteel met twee
leden. En er zijn 8 van de 10 parcoursbouwers aan
het werk.

De crew is nu nog op sterkte maar gezien de hoge
leeftijd van een aantal crewleden zullen er op
korte termijn vacatures ontstaan.
De bestuurs- en commissie perikelen zullen bij
aanvang van het nieuwe 43ste seizoen alleen maar
groter zijn als ik u vertel dat bij de volgende ALV
in september drie bestuursleden aftreden waarvan
er maar één herkiesbaar is. De secretaris is
aftredend en niet herkiesbaar en het bestuurslid
technische zaken (REPRO afdeling) is ook
aftredend en niet herkiesbaar. Ook mijn interim
periode loopt dan af.
Samengevat heeft de vereniging WS78 vier
vacatures, voorzitter, secretaris en twee leden.
Waarvan één de taak krijgt van 2e secretaris (PR).

Met de drie overgebleven bestuursleden en een incomplete parcourscommissie is het niet realistisch te
denken dat het voortbestaan gewaarborgd is.

Mijn noodkreet is dan ook, meldt u aan voor één van de vacatures.
Het voortbestaan van WS78 staat op het spel!
Een profielschets en taakomschrijving van de diverse vacatures is voorhanden en op aanvraag te verkrijgen.
kom tijdens de wandeltocht in Bodegraven op 14 maart praten met bestuursleden. In zo’n gesprek kunnen
wij eventuele vragen toelichten.
De parkoersen van de 43ste serie zijn al in een vergevorderd stadium, daar zal het niet aan liggen, nu nog de
‘handjes’ die op allerlei wijze de uitwerking gestalte geven.

Willem Ruis, voorzitter a.i..
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