Jaarverslag 2015
Inleiding door Gert Wich, voorzitter Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Voor u ligt een verslag van de verschillende activiteiten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft
ondernomen. De verslagonderdelen zijn per portefeuille gegroepeerd.
Sinds de oprichting van de vereniging in 2007 kent de vereniging een gestage groei in het ledental. Ik
stel met genoegen vast dat de vereniging voorziet in een behoefte. Maar wat is dat nu precies waarin
de vereniging voorziet?
Allereerst is dat het geven van informatie aan mensen die voornemens zijn om hun tocht naar Rome
te gaan maken. Dat blijkt onze corebusiness te zijn. En met succes, zoals u hierna kunt lezen.
Maar er is meer: uit verschillende evaluaties blijkt dat onze leden meer willen. Nadat zij hun tocht
hebben volbracht blijkt, dat er een behoefte bestaat aan meer. Bijvoorbeeld het vasthouden van dat
geweldige gevoel dat je overkomt als je wandelend naar Rome bent gegaan. Ook bij fietsers nemen
wij iets dergelijks waar, al zien wij een wezenlijk verschil tussen wandelaars en fietsers.
In het eerste half jaar van 2015 heeft het bestuur zich gebogen over de vraag hoe de komende vijf of
zelfs tien jaar de dienstverlening eruit zou moeten zien. Dat leverde levendige discussies op. Tijdens
de komende algemene ledenvergadering zal het bestuur u meenemen in die blik in de toekomst. Wij
zullen de komende maanden de leden de gelegenheid geven hun wensen en ideeën naar voren te
brengen.
U ziet: de vereniging is levendig en voortdurend in beweging. Dat stelt eisen aan de beschikbare
"handjes", de vele vrijwilligers die het mogelijk maken om al die diensten te presenteren.
Ik wil hier uitdrukkelijk al die vrijwilligers bedanken voor hun bezielende en soms tomeloze inzet bij
de vele projecten en activiteiten. Deze vrijwilligers vormen de kern van onze vereniging.
In het bestuur zijn wijzigingen op komst. Pieter Quelle neemt afscheid. Vanaf het allerprilste begin,
de voorfase van de vereniging mocht ik met hem samen bouwen aan de vereniging Pelgrimswegen
naar Rome. Pieter is onze secretaris. Maar ieder van u heeft uren-, zo niet dagenlang onze website
geraadpleegd en met veel plezier zitten puzzelen op uw tocht. Pieter heeft deze website opgebouwd,
vormgegeven en onderhouden.
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Daarnaast heb ik voor mijzelf de conclusie getrokken dat na zovele jaren bouwen en voortrekken het
mooi is geweest. Ik ben de laatste van de zgn. eerste generatie bestuurders/oprichters. Deze keuze is
niet gemakkelijk. Immers we hebben een gezonde en heel warme vereniging. Maar onder andere
mijn dagelijkse werk vraagt veel tijd en aandacht.
Ik kijk met genoegen en dankbaarheid op ons "bouwwerk". Het is tijd voor nieuwe impulsen. Het is
een eer geweest om van de vereniging Pelgrimswegen de voorzitter te mogen zijn.
Bij de uitnodiging voor de ALV stelt het bestuur nieuwe kandidaten voor. Ik ben ervan overtuigd dat
zij stuk voor stuk capabele bestuurders zijn, de juiste mensen voor onze vereniging.
Mocht u een bijdrage willen leveren dan bent u meer dan welkom. Uw bijdrage kan een groot werk
zijn (deelnemen in een werkgroep, iets doen met het internet voor de leden, nieuwe media,
sponsoring etc) of gewoon een kleiner werk. Denk daarbij aan eenmalig op een stand voorlichting
geven, iets maken voor de vereniging of een andere eenmalige activiteit. Want vergeet niet: wij zijn
samen de vereniging.
Ik wens u veel leesplezier toe en hoop u de komende ledendag in Houten (14 november 2015) te
mogen ontmoeten.
----------------------------------

I.

Secretariaat – Pieter Quelle, secretaris

Het achtste jaarverslag van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome gaat over de periode 1
november 2014 tot 31 oktober 2015
Aantal leden
Op 31 december 2014 waren er 920 leden. Hiervan hebben er 153 hun lidmaatschap in 2015 niet
verlengd. Echter tot 1 oktober 2015 hebben zich 170 nieuwe leden gemeld en is het lidmaatschap
van 21 leden tussentijds beëindigd (overlijden, wanbetaling) zodat de vereniging op deze datum
totaal 916 leden telt. Ter vergelijking, per 1 oktober 2014 waren dat er 849.
Als gevolg van de ontmoetingsdag in november wordt in het laatste kwartaal een groei met 54 leden
verwacht, zodat het aantal leden per 31 december 2015 op 970 zal uitkomen.
Vertrek naar en aankomst in Rome
77 leden-wandelaars hebben ons meegedeeld dit jaar naar Rome te vertrekken of hun tocht naar
Rome te vervolgen. Per 1 oktober weten we dat er 25 lopers in Rome zijn gearriveerd.
Sommigen lopen in één keer vanuit Nederland, anderen doen de tocht in etappes. Weer anderen
vertrekken vanuit een andere plaats. Lausanne, Lucca en Assisi zijn populaire vertrekplaatsen.
Opvallend dit jaar was dat drie personen de Chemin d ‘Assise volgden, een betrekkelijk nieuwe route
die start in Vezelay en daarom aantrekkelijk is voor oud Santiagolopers omdat ze de route tot
Vezelay al hebben ‘gedaan’.
Bijzonder dit jaar waren Klaas Heeres die gedeeltelijk de route van Abt von Stade uit 1236 volgde,
Klaas van der Veen die met een tent een volstrekt eigen route liep, dwars over het hooggebergte en
Marc Tresignie die van Santiago naar Rome liep. Nieuwe trendsetters?
49 leden-fietsers hebben ons gemeld dit jaar naar Rome te vertrekken. Per 1 oktober weten we dat
er 26 in Rome zijn gearriveerd. De meesten volgden de fietsroute van Reitsma.
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Peter Molog fietste Emo’s route en houdt over deze route een eigen website bij. Robert Boogaard
fietste de Via Francigena en was daar niet erg tevreden over en fietste ook weer naar huis, evenals
Ger Lenssen en Harry van Megen.
Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur bestond in 2014/2015 uit 5 personen: Gert Wich – voorzitter, Pieter Quelle – secretaris,
Bart van den Dolder – penningmeester, Albert Beekes – communicatie, Cor Kuyvenhoven –
evenementen. In 2015 woonde beoogd nieuw bestuurslid Guus Wesselink de bestuursvergaderingen
bij.
Het bestuur kwam dit jaar zes keer bij elkaar: 26 november 2014 en 21 januari , 18 maart, 6 mei, 4
september en 4 november 2015.

II Werkgroep Evenementen – bestuurslid Cor Kuyvenhoven
Leden- en ontmoetingsdag
De jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag werd dit jaar wederom in scholengemeenschap de
Heemlanden in Houten gehouden en wel op zaterdag 1 november.
Voorafgaand aan deze drukbezochte dag (220 aanwezigen) werd de Algemene Ledenvergadering
(ALV) gehouden.
Er was veel aandacht en waardering voor het bevlogen en enthousiaste relaas van Sebastien de
Fooz. Hij liep van Gent naar Jeruzalem en vertelde daar ongelooflijk boeiend over. De organiserende
werkgroep leverde goed werk af met het aanbieden van veel verschillende workshops. De Piazza zag
er door de kleurige marktkraamzeilen feestelijk uit.
Uit de enquête die na afloop werd gehouden bleek een hoge waardering. Ook werden suggesties
voor volgend jaar gegeven. De werkgroep bestond uit: Harry Breukel, John Frenk , Annette Kuipers
Cor Kuyvenhoven en Elizabeth van Wensveen.
Informatiezaterdagen
Er werden in het verslagjaar drie informatiedagen gehouden: twee keer in Utrecht en één keer in
Amsterdam, waar we de dat organiseerden in samenwerking met Pied à Terre. In totaal kwamen
daar 105 mensen op af, waarbij de bijeenkomst in Amsterdam voor het leeuwendeel der bezoekers
zorgde (95).
De informatiedagen in Utrecht werden georganiseerd door Everdiene Geerdink. De informatiedag in
Amsterdam door Pieter Quelle.
Externe presentaties
De vereniging gaf acte de présence bij de volgende activiteiten:
Fiets- en Wandelbeurs Amsterdam; Fiets en Wandelbeurs Mechelen, voor- en najaarsbijeenkomst
van het Genootschap van St. Jacob.
Vrijwilligers bemanden de kraam van de vereniging en gaven info over routes, lopen, fietsen,
overnachtingen en alle andere relevante ervaringen die tijdens de tocht naar Rome zijn opgedaan.
Deze activiteiten zouden onmogelijk gedaan kunnen worden zonder de bereidwilligheid van veel
leden. Zij komen met eigen materiaal en geven smaak en kleur aan onze stand. In de nabije toekomst
zal de logistiek verder verbeterd kunnen worden.
Werkgroep Pelgrimsherbergen
Er is op initiatief van een aantal leden een werkgroep Pelgrimsherbergen van start gegaan. In 2015
werd een eerste proef gehouden. Twee leden waren 14 dagen in de pelgrimsherberg in Abbadia a
Isola.
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III Werkgroep Publicaties – bestuurslid Albert Beekes
Publicaties
Het bestuur heeft in de loop van 2014 een commissie ‘evaluatie publicaties’ ingesteld en heeft de
commissie gevraagd na te denken over de koers voor de komende jaren voor wat betreft de
publicaties van de vereniging. De commissie bestond uit een vertegenwoordiging van de redactie
(Ben Teunissen, Luc Gregoir en Arnoud Boerwinkel), van het bestuur (Cor Kuyvenhoven, Albert
Beekes, Pieter Quelle) en van de boekhouding/administratie (Ella Kruzinga).
Tegelijkertijd speelde binnen de redactie de geleidelijke terugtrekking van Ben Teunissen als
hoofdredacteur en de overdracht van zijn verantwoordelijkheden aan Luc Gregoir voor wat betreft
de Nieuwsbrief en aan Arnoud Boerwinkel voor wat betreft de Omnes.
Naast allerlei overleg binnen de commissie zijn er in de loop van het jaar twee bijeenkomsten
geweest tussen bestuur en de redactie voor verdere afstemming.
Belangrijkste ontwikkelingen die resulteren uit het voorgaande zijn:
- Heldere en zelfstandige profileren van de Nieuwsbrief, t.o.v. de Omnes, inmiddels al
succesvol vorm gegeven door Luc Gregoir
- Duidelijkere afstemming tussen onze website en de Nieuwsbrief
- Uitbreiding van taken van de redactie voor wat betreft de website
- Er is een begin gemaakt met de aanpassing van het redactiestatuut, dat is nodig vanwege de
opsplitsing van taken en inhoudelijke wijzigingen; onder meer helderheid over de taken van
redactie-coördinator
- een update van het handboek is ter hand genomen (nieuw handboek is naar verwachting
beschikbaar per 1 november 2015), waarbij de vereniging als uitgever is aangemeld.
Register-data
Al vele jaren worden door Piet Beisterveld jaarlijks de aankomsten van fietsers en lopers in Rome
bijgehouden in een register. Naast de registratie van gegevens worden ook de kopieën van de
bijbehorende documenten opgeslagen. Na uitgebreide bestudering van het registerbestand en de
ledenadministratie is besloten die registratie-procedures te vereenvoudigen en in de toekomst te
beperken tot digitale registratie. Op basis van die digitale registratie worden dan overzichten
bijgehouden in het aantal pelgrims en hun karakteristieken, de genomen routes en de gekozen
periodes.
Actie “Door leden, voor leden”
- De actie heeft weinig opgeleverd. Er waren 6 opties aangeboden:
1. Discussie starten: geen gebruik van gemaakt
2. Activiteit organiseren: (via Cor) voor zover ik weet geen gebruik van gemaakt
3. Betaalde cursus aanbieden: (via Pieter)
4. Informatie delen over bepaald onderwerp: (via Pieter)
5. Meer weten? (via Albert, ik heb geen vragen ontvangen)
6. Verhaal of artikel (via redactie)
Deze opties zijn ‘te open’ gebleken en vroegen om veel meer actieve opvolging en aansporing, dan in
de loop van dit jaar is gegeven.
Overzicht Overnachtingen
Daarnaast was aan de leden gevraagd om overnachtingsadressen te verzamelen en door te geven.
Slechts drie mensen hebben gegevens doorgegeven betreffende overnachtingsadressen. Dat is te
weinig om een database te noemen.
De werkgroep is verantwoordelijk voor het uitgeven van vier Nieuwsbrieven (december, januari,
april, augustus) en twee keer de Omnes, magazine van de vereniging. (maart en oktober)
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Het eindredacteurschap van de Nieuwsbrief is in januari toevertrouwd aan Luc Gregoir.
En vanaf maart 2015 werd Arnoud Boerwinkel eindredacteur van de Omnes.
De waardering voor Omnes en Nieuwsbrief is alom zeer hoog.
De werkgroep publicaties bestaat uit Leo Baeten, Arnoud Boerwinkel, Fokko Bos, Ruud Bruggeman,
Luc Gregoir en Arnold Spijker en Ben Teunissen
Website
De website is een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. Het wordt door veel leden en
niet-leden regelmatig geraadpleegd. Enkele cijfers:
In 2015 bezochten van januari t/m september in totaal 39.210 bezoekers, waarvan 17.650 unieke
bezoekers zijn. De bezoekers bezochten in totaal 562.146 pagina’s, bijna 2 keer zoveel als vorig jaar.
Het onderhoud van de website kost aanzienlijk veel tijd. Helaas is het dit jaar niet gelukt een maatje
voor de webmaster te vinden waardoor uitbreiding van de website met bijv. een forumfunctie niet
gerealiseerd werd. Webmaster is Pieter Quelle, bij zijn afwezigheid nam Henk Nijland de honneurs
waar.
Relatie met Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
De relatie met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ) blijft onverminderd goed. Het
bestuur vergadert regelmatig in het huis van Sint Jacob te Utrecht en hier organiseren we ook onze
informatiedagen. Een of twee keer per jaar is er bestuurlijk overleg.
Namens het bestuur,
Pieter Quelle
secretaris
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