Amersfoort, 20 oktober 2009

Jaarverslag 2009
Het tweede jaarverslag van de vereniging gaat over de periode 1 november 2008 tot
1 oktober 2009.
Aantal leden
Het aantal leden is dit jaar gegroeid naar 270.
Verreweg de meeste nieuwe leden melden zich aan via de website.
De verhouding tussen lopers en fietsers is globaal 2/3 lopers en 1/3 fietsers.
Onze vereniging moet er rekening mee houden dat er een behoorlijk verloop is in het ledenbestand.
Velen worden lid omdat ze graag een pelgrimspas willen hebben en niet uit ideële overwegingen. Na
het voltooien van hun tocht ‘wacht een nieuwe uitdaging’.
De ledenadministratie is in handen van penningmeester Ton Seijsener. Gelukkig heeft hij dit jaar
assistentie gekregen van Henk Vink zodat hij samen met zijn echtgenote Ada de Franciscaanse
Voetreis kon maken.
Vertrek naar Rome en aankomst in Rome
61 wandelaars hebben aangekondigd in 2009 naar Rome te vertrekken. Hoeveel wandelaars er
daadwerkelijk in Rome zijn aangekomen, weten we niet exact omdat niet iedereen zijn aankomst
meldt en omdat er wandelaars zijn die de route in gedeeltes lopen.
Van 14 leden weten we dat ze in Rome zijn aangekomen. De namen staan op de website vermeld.
45 fietsers hebben aangekondigd in 2009 naar Rome te vertrekken.
Van 20 fietsers weten we dat ze in Rome zijn aangekomen. Ook deze namen staan op de website.
Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 15 november 2008 is in Houten de eerste Algemene Ledenvergadering gehouden van de
vereniging ‘Pelgrimswegen naar Rome’.
Bij deze vergadering waren 55 personen aanwezig, waarvan 4 niet-leden.
Op deze ALV is het eerste pelgrimspaspoort van de vereniging uitgereikt aan handbiker Jan Mollen
die aangekondigd had in de zomer van 2009 naar Rome te gaan met de ‘handbike.’ De vereniging
heeft zijn pelgrimstocht bescheiden gesponsord door hem en zijn begeleidster een pelgrimspas aan
te bieden.
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Er vinden twee wisselingen in het bestuur plaats. Marijke Feuth en Arnoud Krever hebben het
bestuur verlaten; Ben Teunissen en Henk Brassinga zijn in hun plaats benoemd. Ben Teunissen gaat
zich vooral met publicaties bezig houden en Henk Brassinga met ‘routes’.
De begroting is ongewijzigd vastgesteld.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bij elkaar gekomen: 18 december 2008, 26 maart 2009, 24
september 2009 en 5 november 2009. Er is veel onderling contact via telefoon en email. Daarnaast is
in groepjes vergaderd.
Een belangrijke zorg binnen het bestuur is dat er voldoende mankracht beschikbaar is/komt om de
wensen te realiseren. Ondersteuning op de volgende gebieden is dringend noodzakelijk:
de website
de organisatie van evenementen (jaarvergadering, informatiedagen en beursbezoek)
auteurs (schrijven en beoordelen van artikelen)
Dit hoeft niet noodzakelijk bestuurswerk te zijn. Inzet via een van de projecten of werkgroepen is
eveneens zeer welkom.
Prioriteiten
Ook dit verslagjaar heeft het bestuur weer prioriteiten gesteld. De volgende prioriteiten zijn
geformuleerd:
- het uitbouwen en onderhouden van de website;
- het verstrekken van informatie via website en informatiedagen en nieuwsbrieven;
- het ontwikkelen van pelgrimsmaterialen;
- het opstellen en vormgeven van een basisgids voor pelgrims naar Rome.
- informatie verzamelen over route(s) en aanbevolen slaapplaatsen.
Het uitbouwen en onderhouden van de website
Onze website is een belangrijk medium om informatie aan anderen over te dragen.
Een website-ontwikkelaar, Amazing Mama, sponsort de vereniging door de basis van de website om
niet beschikbaar te stellen. Wij zijn de ontwikkelaar daarvoor zeer erkentelijk. De website is verder
ingevuld door diverse personen onder verantwoordelijkheid van webmaster Pieter Quelle.
Het bestuur beschouwt het aanpassen, onderhouden en actueel houden van de website als een
belangrijke prioriteit en vindt dat een dergelijke activiteit niet afhankelijk mag zijn van één persoon.
Daarom zoekt het bestuur al geruime tijd naar ondersteuning voor de webmaster. Gezond verstand
en teksten kunnen schrijven is belangrijk.
Het verstrekken van informatie
Een belangrijk doel van de vereniging is het verstrekken van informatie aan potentiële pelgrims.
De volgende activiteiten zijn daartoe georganiseerd:
- het geven van informatie aan potentiële belangstellenden in een stand op de Fiets- en Wandelbeurs
op zaterdag 28 februari en zondag 1 maart in de RAI te Amsterdam.
- het bemannen van een stand op de voorjaarsvergadering van het Genootschap van Sint Jacob, 15
maart te Utrecht.
- het organiseren van vier informatiedagen in het huis van Santiago in Utrecht.
op 21 maart, 16 mei, 19 september en 19 december.
- het verzorgen van lezingen door leden. Klaas van der Poel, Gert Wich, Koos en Idi van der Meer en
Bert en Helma Bode en Herman Verweij verzorgen diverse lezingen.
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- via de website waarop ook een tab ‘lopers informeren lopers’ en ‘fietsers informeren fietsers’ is
opgenomen;
- het realiseren van in totaal vier Nieuwsbrieven.
Dit jaar heeft bestuurslid Ben Teunissen er veel werk van gemaakt om de Nieuwsbrieven te
realiseren.
- het ontwikkelen van een aantrekkelijke folder.
Pelgrimsmaterialen
Naast een pelgrimspaspoort heeft het bestuur ook een eigen badge, wimpel en speld ontwikkeld,
mede omdat er vraag was vanuit de leden. Dat is gelukt en net voor de zomer werden badge en
wimpel afgeleverd. De aantallen die besteld zijn, zijn klein om eerst maar eens af te wachten hoe
groot de werkelijk behoefte is.
De levering van de speldjes is gepland voor de Ledenvergadering van 2009.
Daarnaast heeft het bestuur drie grote “banners” laten vervaardigen voor de herkenbaarheid op
beurzen en informatiedagen.
Nieuwsbrieven
Onder leiding van bestuurslid Ben Teunissen zijn dit jaar vier Nieuwsbrieven verschenen.
De Nieuwsbrief voorziet in de behoefte aan periodiek contact tussen leden en bestuur van de
vereniging. Vooral de wijze waarop Ben Teunissen dat aanpakt is iedereen buitengewoon lovend. Een
bijkomend voordeel is dat er nu systematisch artikelen worden geschreven over interessante
onderwerpen voor onze leden. De artikelen verschijnen in zijn geheel op de website. In de
Nieuwsbrief wordt ernaar verwezen. De artikelen blijven benaderbaar via het archief van de website.
De basisgids
De basisgids voor Romegangers, samengesteld door Kees Roodenburg, is ‘verouderd’. Kees heeft
besloten deze gids niet meer te laten herdrukken. Toch hebben veel leden behoefte aan een
basisgids. Daarom is er nu een werkgroep samengesteld o.l.v. Ben Teunissen die deze opnieuw gaat
schrijven. Afstemming met informatie op de website is belangrijk. Kees Roodenburg heeft de
naamgeving “Basisgids” aan de vereniging overgedragen.
Relatie met Het Genootschap van Sint Jacob
De relatie met het Genootschap van Sint Jacob is dit jaar versterkt. Het bestuur kreeg het aanbod om
tegen een bescheiden vergoeding de bestuursvergaderingen in het huis van Santiago in Utrecht te
houden. In dit huis houden we ook onze informatiedagen.
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 van de vereniging 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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