Jaarverslag 2008
Alhoewel 2008 nog niet voorbij is, hebben we al een volledig jaar achter de rug sinds de
oprichting van de vereniging. Hierbij doet het bestuur verslag van de belangrijkste
activiteiten.
Op zaterdag 27 oktober 2007 werd in Houten de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
opgericht.
Bij de oprichtingsvergadering waren 20 personen aanwezig. Tijdens deze vergadering werd
over de doelstelling van de vereniging gediscussieerd en over de relatie met het
Jacobsgenootschap. De conclusie luidde dat het zinvol was de vereniging op te richten en dat
een goede relatie met het Jacobsgenootschap werd nagestreefd.
Er werd een bestuur benoemd, bestaande uit zes personen: Gert Wich – voorzitter, Pieter
Quelle – secretaris, Ton Seijsener – penningmeester, Klaas van der Poel – lid, Marieke Feuth
– lid en Arnoud Krever – lid.
Tevens werden de volgende werkgroepen geformeerd:
1. website, 2. routes en overnachtingadressen 3. evenementen en praktische zaken 4.
spiritualiteit.
Het contributievoorstel van de penningmeester werd aangenomen.
In het eerste jaar van de vereniging is door het bestuur veel werk verzet.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam vijf keer bij elkaar: 11 november 2007, 24 januari 2008, 13 maart 2008, 22
mei 2008 en 11 september 2008 en op 13 november 2008 zal voor de zesde keer worden
vergaderd.
De eerste vergadering was Marijke Feuth afwezig wegens ziekte. Al spoedig moest ze om
gezondheidsredenen haar bestuursfunctie neerleggen .
Arnoud Krever woonde de twee eerste bestuursvergaderingen bij. Arnoud heeft in 2008 zijn
prioriteiten gelegd bij het voltooien van zijn pelgrimstochten naar en van Santiago en naar
Rome.
Het Genootschap van Sint Jacob
Met het bestuur van het Genootschap van Sint Jacob worden warme banden onderhouden.
Tijdens de jaarvergadering van het Genootschap in Breda in november 2007, heeft het
bestuur van het Genootschap de samenwerking tussen beide verenigingen uitdrukkelijk
bevestigd. Als blijk van de goede samenwerking verzorgt de vereniging Pelgrimswegen naar
Rome een maal per kwartaal een informatiedag in het Jacobshuis te Utrecht.
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Prioriteiten
Het was duidelijk dat er veel moest worden geregeld en georganiseerd. Op de eerste
bestuursvergadering werden de volgende prioriteiten geformuleerd:
- het ontwikkelen van een logo;
- het ontwikkelen van een pelgrimspaspoort;
- het realiseren van een website;
- het starten van de werkgroepen;
- het verstrekken van informatie
Het ontwikkelen van een logo
Het ontwikkelen van een logo werd als prioriteit gesteld omdat een logo de basis vormt voor
alle uitingen naar buiten. Een pelgrimspaspoort, een brief, een badge, een website, men kan
even zonder maar spoedig wordt het herkenningssymbool van de vereniging, nationaal én
internationaal, noodzakelijk.
Aangezien er weinig geld beschikbaar was, waren we afhankelijk van een ‘kennis van een
kennis’ die bereid was om voor de goede zaak gratis een logo te ontwikkelen.
Er zijn meer dan 10 verschillende ontwerpen en varianten bij het bestuur op tafel geweest,
inclusief een variant met wandelaar en fietser! Uiteindelijk heeft het bestuur unaniem voor
bovenstaand logo gekozen vanwege eenvoud en effectiviteit.
Het ontwikkelen van een pelgrimspaspoort
Voor het verstrekken van een pelgrimspaspoort waren we tot nu toe afhankelijk van de
Association International Via Francigena (AIVF) die een goed en erkend paspoort verstrekt
aan leden.
Wij moesten evenwel onze leden als lid aanmelden bij de AIVF om voor hen een paspoort te
krijgen. Dat betekende - en dat is nog zo - , dat we van de 30 euro lidmaatschapsgeld en
eenmalige entreekosten die we per lid ontvangen, 26 euro moeten afdragen. Voor partners
en/of gezinsleden dragen we € 10,- af van de bijdrage ad € 15.
Reden voor het bestuur om aan de ontwikkeling van het paspoort grote prioriteit te stellen.
We zijn dan ook trots dat het ons gelukt is dit binnen een jaar te realiseren.
Het starten van de werkgroepen
Ieder bestuurslid, behalve de penningmeester, kreeg de verantwoordelijkheid voor een
werkgroep.
De moeilijkheid voor het starten en functioneren van de werkgroepen bleek het gebrek aan
aanvullende mankracht. Te vaak dit jaar kwamen activiteiten van de werkgroep neer op de
schouders van de coördinator die al veel andere taken droeg of andere praktische zaken
uitvoerde.
De werkgroep spiritualiteit die gecoördineerd zou worden door Marieke Feuth kreeg geen
vervangende coördinator en kwam niet van de grond.
De werkgroep website functioneert uitstekend dankzij Pieter Quelle en Hans Reitsma. (zie
hierna). De resultaten daarvan vormen een waar visitekaartje voor de vereniging.
De werkgroep evenementen organiseerde de informatiedagen, de lezingen en de
jaarvergadering;
De werkgroep publicaties hield zich bezig met het ontwikkelen van het logo, de pelgrimspas,
een folder en een nieuwsbrief.
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Het ontwikkelen van een website
Vanaf het begin waren we ons bewust van het feit dat een website hét medium is om
informatie aan anderen over te dragen.
Een website- ontwikkelaar sponsort de vereniging door de basis van de website beschikbaar
te stellen. Deze is verder uitgebouwd en ingevuld door Ab Laane, Hans Reitsma en Pieter
Quelle. Ab Laane haakte na twee maanden af waardoor het werk vooral op de schouders
van webmaster Pieter Quelle kwam.
Hans Reitsma verzorgde alle informatie voor fietsers en tekende de kaartjes. Kees
Roodenburg leverde ook een aantal informatieve teksten.
Er is in enkele maanden veel werk verzet. De website kreeg van bekenden en onbekenden
lof over de opzet, inzichtelijkheid, en de beschikbare informatie.
Het bestuur beschouwt de website als een belangrijke prioriteit en vindt dat een centrale
activiteit van de vereniging niet afhankelijk mag zijn van één persoon. Daarom zoekt het
bestuur op korte termijn naar een ‘maat’ voor de webmaster. Gezond verstand en teksten
kunnen schrijven, is belangrijker dan kennis van html.
Het verstrekken van informatie
Een belangrijk doel van de vereniging is het verstrekken van informatie aan potentiële
pelgrims.
De volgende activiteiten werden daartoe georganiseerd:
- het geven van informatie aan potentiële belangstellenden in een stand op de Fiets- en
Wandelbeurs op 2 en 3 februari in de RAI te Amsterdam en de voorjaarsvergadering van het
Jacobsgenootschap op 15 maart te Utrecht.
- het organiseren van vier informatiedagen in het huis van Santiago in Utrecht.
op 15 december, 15 maart, 21 juni en 20 september en de vijfde en laatste van 2008 op 15
december;
- het verzorgen van lezingen door leden. Tien lezingen werden er dit jaar verzorgd;
- via de website waarop ook een tab ‘lopers informeren lopers’ en ‘fietsers informeren
fietsers’ is opgenomen;
- het uitgeven van een nieuwsbrief. De bedoeling was twee nieuwsbrieven. Het bleef er bij
een, ook weer vanwege gebrek aan mankracht;
- het ontwikkelen van een aantrekkelijke folder.
Het werven van leden
Hoe werven we leden?, was een van de eerste vragen op de eerste bestuursvergadering.
Het antwoord luidde: door informatie te verstrekken, via een website, via lezingen en
informatiedagen.
Het werkte: potentieel geïnteresseerden wisten ons te vinden en meldden zich ‘massaal’
aan. Het aantal leden per 1 november is 160.
Nu moet gezegd dat velen lid werden vanwege het verkrijgen van een pelgrimspaspoort. Wij
hopen oprecht dat veel leden de vereniging blijven steunen door lid te blijven, ook nadat zij
de tocht naar Rome hebben voltooid.
Het gevolg van de massale aanmelding was ‘overwerk’ voor de ledenadministratie en de
‘winkel’. Zie ook hierna.
Het verstrekken van pelgrimsmaterialen
Wie een paspoort van de AIVF wenste, een badge, een wimpel, sleutels of een set kaarten
en overnachtingsadressen in Italië, kon ze een aantal jaren bestellen bij Klaas van de Poel. In
2007 nam Gert Wich deze taak van Klaas over. Nu er een vereniging is, neemt de vereniging
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de taak over, formeel, want Gert Wich blijft de taken gewoon uitvoeren. Er kan besteld
worden via de winkel op de website of rechtstreeks bij Gert Wich. Het duurde even voordat
de juiste procedure voor bestellen, lid zijn, betalen en versturen van materialen, was
ontwikkeld. De laatste ontwikkeling is dat de ledenadministratie en de winkel in één hand
zijn en uitgevoerd worden door de penningmeester, Ton Seijsener. Procedureel het
eenvoudigst maar ook veel werk voor een persoon. Daarom zoekt de vereniging op korte
termijn hulp voor Ton Seijsener voor het vervullen van deze taken.
Het afgelopen jaar zijn 76 paspoorten verstuurd en vele andere materialen, zoals de wimpel,
speld en routeboekjes.
Het Testimonium
Het bestuur kreeg vragen over hoe het beste een testimonium te krijgen in Rome. Ook
bereikte ons teleurgestelde reacties van pelgrims die eenzelfde opvang verwachtten als in
Santiago.
Om te onderzoeken hoe alles procedureel het beste kan verlopen en om banden aan te
halen met Mgr Bruno Vercesi die de testimonia namens het Vaticaan verstrekt, heeft het
bestuur aan het lid Bert Roebert gevraagd om als speciale gezant van de vereniging op
onderzoek te gaan. Hij heeft voor het bestuur een uitvoerig rapport opgesteld en
aanbevelingen gedaan die het bestuur in de septembervergadering heeft overgenomen.
In het kort komt het erop neer dat het bestuur de leden aanbeveelt naar de Opera Romana
Pelligrinaggi te gaan (ORP), een aan het Vicariaat van Rome van de Apostolische en
Metropolitane Kerk gelieerde organisatie die commerciële activiteiten organiseert maar ook
Testimonia verstrekt. Uitvoerige informatie over dit onderwerp vindt men op onze website
onder tab ‘Testimonium’.
Tot slot
Het bestuur heeft vanaf het begin geformuleerd dat ze een vereniging van en voor de leden
wil zijn. Wij zijn een piazza, een plein, waar pelgrims hun ervaringen kunnen delen met
anderen, die nog informatie en ervaringen zoeken voor hun eigen tocht. De vitaliteit ervan
wordt door de leden bepaald. Het bestuur kan initiëren en coördineren maar niet al het
uitvoerend werk verzorgen. In de naaste toekomst moet blijken of deze visie ook door de
praktijk wordt waargemaakt.

Namens het bestuur,
Pieter Quelle
secretaris
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