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3de Special Info 43ste serie WS78  
1 juli 2021 

 

Beste leden, 
 

Hierbij ontvangt u de 3de Special Info van de 43ste serie van WS78. Naast het overlijden van 

Alfred Kling wil ik erop attenderen dat de ALV is verplaatst van woensdag 1 september 2021 

naar zaterdag 4 september 2021! Zie voor meer informatie hierover verderop in deze Special 
Info.  

1. Overlijden Alfred Kling 
 

In mei werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Alfred Kling ten gevolge van 

een noodlottig ongeval. We herinneren Alfred vooral als wandelaar van de lange afstanden. 

Vanaf 2014 was Alfred ook actief betrokken bij onze vereniging als vrijwilliger: dan weer voor 

het ophalen van de pijlen of parkeerbegeleider en/of de laatste keren als parcoursbewaker op 
de fiets. Alfred was overal voor inzetbaar en genoot van het familiaire karakter van onze 

vereniging; hij was er trots op om daar bij te horen. Alfred is slechts 42 jaar geworden. Dat hij 

moge rusten in vrede.  

2. 43ste serie 
 

De meeste Corona-maatregelen zijn ingetrokken; alleen de basisregels -handen wassen, 

anderhalve meter en testen bij klachten- zijn nog van kracht. Dat geeft ons goede moed voor 

onze geplande wandeltochten vanaf oktober 2021. We hopen dat de Corona-pandemie niet 
opnieuw opvlamt in of na deze zomer, zodat onze wandeltochten door kunnen gaan.  

 

Maar die gaan sowieso door, ongeacht wat de eventuele Corona omstandigheden zijn. Want 

zoals al eerder gememoreerd: we zijn een wandelvereniging en willen wandeltochten 

aanbieden. Niets meer en niets minder. Dus: we gaan van start komend najaar en ons 
programma ziet er als volgt uit: 

 

2 oktober 2021: Bodegraven (dat is de laatste tocht van de 42ste serie). Tijdens deze tocht 

kunt u de beker nog in uw bezit krijgen van die serie, want die hebben we nog in voorraad. 
 

Daarna volgt de 43ste serie: 

16 oktober 2021:  Twello; 

30 oktober 2021:  Nijmegen-Lent; 
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13 november 2021:  Castricum; 
27 november 2021: Wehl; 

11 december 2021:  Best. 

En in 2022 nog 10 tochten, dus de 43ste serie zal uit 15 WS78 wandeltochten bestaan. 

 
De meeste tochten zijn al voorgelopen en het zijn weer prachtige, echte WS78 waardige 

tochten die we gaan aanbieden. We hebben er als bestuur erg veel zin in en we hopen onze 

leden in grote getale op onze tochten te mogen begroeten! 

3. Inschrijven: vooraf verplicht én digitaal 
 

We willen onze tochten zoveel mogelijk organiseren zoals jullie van ons gewend zijn: routes 

over onverharde paden dan wel rustige verkeersarme wegen met inzet van eigen rustposten 

voor soep, koffie/thee en fruit. En natuurlijk met onze vaste vrijwilligers; die ook staan te 
springen om weer aan de slag te gaan. Als vanuit de overheid besloten wordt om de 

anderhalve meter los te laten, dan kunnen we zelfs zonder tijdsloten organiseren, maar dat is 

nog even afhankelijk van het loslaten van de laatste Corona maatregelen.  

 

Digitaal inschrijven 
Maar er is iets wat zeker wél verandert en dat is het inschrijven. Dat kan niet zonder meer op 

de startlocatie zelf, maar uitsluitend nog digitaal én uitsluitend vooraf. Dat geldt zowel voor de 

40km als ook de 20km. 

 
We bevelen sterk aan om digitaal in te schrijven. Afhankelijk van de dan geldende eventuele 

Coronamaatregelen overwegen we de mogelijkheid te bieden om tóch op de startlocatie in te 

schrijven (na inschrijven). Dat kan dan niet met contant geld zoals u gewend was! En in dat 

geval wordt het inschrijfgeld met € 1,00 verhoogd, welke u niet betaald als u digitaal inschrijft.  
Belangrijk! 

Het digitaal inschrijven sluit op de vrijdag 18.00 uur vóór de wandeltocht, dus hou daar 

rekening mee!  

 

Startbureau 
Na de digitale inschrijving krijgt u via het opgegeven e-mailadres het inschrijfbewijs 

toegestuurd. Deze moet u meenemen en daarmee moet u zich melden bij het startbureau, 

zodat wij kunnen controleren dat u zich ingeschreven heeft. 

 
U ontvangt op de dag vóór de wandeling via het opgegeven e-mailadres de routebeschrijving, 

een GPX track en de info over de tocht of een link naar deze documentatie.  
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Belangrijk! 
De routebeschrijvingen worden niet meer op de startlocatie uitgedeeld, u dient deze zelf te 

printen en mee te nemen! 

 

We gaan er nu nog even vanuit dat we na afloop wel mogen stempelen en een 
wandelboekplaatje mogen uitreiken. Als dat niet mag, dan ontvangt u deze ook digitaal.  

 

Korting KWBN leden 

Het digitaal inschrijven zal plaatsvinden via de module van de KWBN. Via zowel www.wandel.nl 

als onze eigen website www.ws78.nl kom je in die omgeving uit en kun je digitaal inschrijven. 
KWBN leden krijgen daar automatisch korting doorgerekend door het lidmaatschapsnummer in 

te voeren.   

 

Korting WS78 leden 
WS78 leden krijgen daarbovenop nog de reguliere korting op het inschrijfgeld. Die korting kunt 

u krijgen door bij de rubriek Promotiecode de volgende code in te vullen: 43WS78.  

Belangrijk! 

Deze code is geldig voor de gehele serie, dus voor alle wandeltochten. En we gaan uit van uw 
integriteit door deze code NIET te verspreiden onder niet WS78 leden.  

 

Verhoging inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld wordt per tocht met € 2,00 verhoogd ingeval Corona maatregelen vanuit 

Rijksoverheid (nog) van kracht zijn. Voor dat bedrag krijgt u het nuttigen van één consumptie 
op de startlocatie aangeboden.  

 

Voorinschrijven 

We gaan het digitaal voorinschrijven per tocht openzetten. Daarmee bedoelen we dat het 
voorinschrijven van een volgende WS78 tocht pas opengezet wordt als de voorgaande is 

afgerond. Voor Bodegraven geldt dit niet, maar bijvoorbeeld voor Twello wel: het 

voorinschrijven voor Twello wordt pas opengezet als Bodegraven is gelopen.   

Belangrijk! 
Dit houdt in dat het digitaal voorinschrijven soms iets minder dan 2 weken geopend is, hou 

daar rekening mee! Die voorinschrijving zal opengesteld worden op de zondag 07.00 uur na de 

WS78 tocht van de dag ervoor. 

 
Overgangsperiode 

Niet iedereen van ons is even digitaalvaardig en daarom hebben we besloten om tijdelijk een 

telefoonnummer beschikbaar te stellen, een soort hulplijn zeg maar. Dan zorgen wij ervoor dat 

u tóch kunt wandelen. Het is wél de bedoeling dat dit echt tijdelijk is en dat u anderen 
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inschakelt die u kunnen inschrijven voor onze wandeltochten. U kunt dan contact opnemen via 
telefoonnummer 06-16076828. 

4. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)  
 

In de vorige Special Info heb ik deze wet toegelicht. Inmiddels is duidelijk dat de verankering 
daarvan in het huishoudelijk reglement dan wel de statuten niet per 1 juli 2021 noodzakelijk 

is. Sterker nog: we hebben er maximaal 5 jaar de tijd voor om dat vast te leggen. Vanuit dat 

perspectief heeft uw bestuur ervoor gekozen om dit op een later moment te regelen; mede 

ook vanuit het oogpunt dat we nu geen regels overtreden waar deze wet voor bedoeld is. 

5. ALV op zaterdag 4 september 2021!! 
 

Ja, u leest het goed: de ALV is dit jaar verplaatst van de 1ste woensdag naar de 1e zaterdag 
van september! En dat heeft een reden. Gebruikelijk bieden we onze crewleden na afloop van 

het seizoen een korte wandeling en een etentje aan, maar dat is na de 42ste serie niet gelukt 

vanwege de plots invallende Corona-pandemie.  

 
Voor de komende 43ste serie voeren we veranderingen door qua organisatie en daar willen we 

onze crewleden goed en duidelijk over informeren. Omdat de meeste crewleden al aanwezig 

zijn op de ALV, hebben we besloten om dit te combineren. In dat geval is een zaterdag een 

betere optie dan een doordeweekse woensdag. We maken er middag/avond programma van. 
 

Dat schept tevens de mogelijkheid om onze leden die op de ALV komen ook deze korte 

wandeling aan te bieden in Maarn. Het bestuur stelt het bijzonder op prijs als u met ons 

meeloopt in deze informele setting. Dus: trek de wandelschoenen aan en loop met ons mee!  

 
Naast de gebruikelijke agenda, staat één onderwerp op de agenda: de AVG wetgeving; deze 

leggen we aan u voor ter goedkeuring. Als u de stukken alvast wilt inzien, stuur dan een mail 

naar: ws78.info@gmail.com met als onderwerp: AVG.  

De agenda van de ALV wordt z.s.m. naar u opgestuurd.  

6. Inschrijfgelden 
 

In de ALV vergadering van 2020 is een verhoging van de inschrijfgelden aangekondigd. Dit 

voorstel is teruggetrokken en uw bestuur heeft besloten om de inschrijfgelden voor het 
komende wandelseizoen niet te verhogen. Omdat de komende wandelserie uit 15 tochten zal 

bestaan, wordt niet eerder dan per 1 januari 2023 het inschrijfgeld opnieuw vastgesteld.  
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7. Statuten wijziging  in ALV van 2022 
 

In de ALV vergadering van 2020 had uw bestuur aangekondigd om het verenigingsjaar 

statutair te willen wijzigen zodat deze gelijk op loopt met het kalenderjaar. Uw bestuur heeft 

besloten om dit volgend jaar voor te leggen. Dan hebben we ook voldoende tijd om de 
wijzigingen a.g.v. de WBTR goed te verankeren in de statuten. Met een tijdelijke verklaring 

lopen we daar geen risico mee. Dus volgend jaar wordt een belangrijke ALV! 

8. Lustrum WS78 in 2023  
 

In de vorige Special Info hebben we een oproep gedaan om zitting te nemen in de 

lustrumcommissie. We hebben enkele leden bereid gevonden, maar het zou mooi zijn als er 

vanuit onze (trouwe) leden een groter draagvlak ontstaat door hieraan mee te werken.  
 

Vandaar een herhaalde oproep aan u allen: doe mee met het organiseren van ons lustrum in 

2023 en meldt u aan voor de lustrumcommissie! Ik zie uw aanmelding hiervoor graag via 

ws78.info@gmail.com met als onderwerp: lustrumcommissie. 

9. Tot slot 
 

We hebben een moeilijke tijd achter de rug en het perspectief lonkt dat we weer WS78 

wandeltochten gaan organiseren. Nog even en we mogen weer! Dus hou nog even vol en dan 
zie en spreek ik u graag op onze eerste wandeltocht in Bodegraven!   

 

Met vriendelijke groeten van  

Johan Hertgers, voorzitter WS78 
 

Wilt u op deze Special Info reageren? Stuur dan een bericht naar ws78.info@gmail.com.  
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