Jaarverslag 2010
Het derde jaarverslag van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome gaat over de periode 1
november 2009 tot 1 oktober 2010
Aantal leden
Er hebben zich dit jaar 123 nieuwe leden aangemeld en 29 leden afgemeld. Het saldo is dat
we per 1 oktober 2010 352 leden hebben.
Verreweg de meeste nieuwe leden melden zich aan via de website.
Er is een behoorlijk verloop, reden waarom er in het bestuur indringend is gesproken over
‘binding’ met de leden.
De ledenadministratie is in handen van penningmeester Ton Seijsener. Hij heeft hierbij
assistentie van Henk Vink die ook ‘de winkel’ bijhoudt en Ton Seijsener vervangt bij
afwezigheid.
Vertrek naar en aankomst in Rome
62 leden-wandelaars hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken.
Per 1/9 weten we dat er 27 zijn gearriveerd.
Opvallend dit jaar was dat 2 pelgrims vertrokken uit Santiago de Compostella en 4 uit
Canterbury.
Ongeveer de helft loopt in één keer vanuit Nederland, de anderen lopen in etappes.
Op de website wordt zoveel mogelijk de aankomsten in Rome bijgehouden.
86 leden-fietsers hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken.
Per 1/9 weten we dat er 18 zijn gearriveerd. Weinigen berichten ons dat ze in Rome zijn
aangekomen.
2 fietsten er heen en terug naar Rome en 2 fietsten van Rome naar huis.
De meesten volgden de fietsroute van Reitsma of Benjaminse. Deze fietsroutes zijn niet
opgezet als pelgrimsroute en dat heeft consequenties voor het vinden van goedkope
slaapplaatsen bij parochies en kerken.
Lid Piet Beisterveld heeft dit jaar het initiatief genomen een Testimonium te gaan bijhouden.
Bestuurslid Henk Brassinga nam dit onder zijn verantwoordelijkheid maar door persoonlijke
omstandigheden zijn er nog weinig vorderingen mee.
Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 14 november 2009 werd in Houten de tweede Algemene Ledenvergadering
gehouden van de vereniging ‘Pelgrimswegen naar Rome’.
Bij deze vergadering waren 77 personen aanwezig, waarvan 18 niet-leden.
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Op deze ALV werd afscheid genomen van initiator en mede-oprichter van de vereniging
Klaas van der Poel.
De begroting werd ongewijzigd vastgesteld.
Tessica Dam nam het initiatief tot inventariseren van goedkope overnachtingsadressen per
route. Dit initiatief lijkt gestrand.
Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam vijf keer bij elkaar: 3 december 2009, 4 februari 2010, 8 april 2010, 3 juni
2010 en 15 september 2010.
Op 8 april konden we Cor Kuyvenhoven verwelkomen en op 3 juni Saskia Gischler.
Cor Kuyvenhoven nam de portefeuille Evenementen van Klaas van der Poel over.
Een belangrijke zorg van het bestuur is de bemanning van diverse werkgroepen.
Prioriteiten
Ook dit jaar heeft het bestuur weer prioriteiten gesteld. De volgende prioriteiten werden
geformuleerd:
- het uitbouwen en onderhouden van de website;
- het verstrekken van informatie via website, informatiedagen en nieuwsbrieven;
- het uitbrengen van vier digitale Nieuwsbrieven;
- het realiseren van een papieren Nieuwsbrief;
- het herschrijven en doen uitgeven van de basisgids ‘Op pelgrimstocht naar Rome’.
- informatie verzamelen over route(s) en aanbevolen slaapplaatsen.
-het versterken van de banden met de leden.
Het uitbouwen en onderhouden van de website
Onze website is een belangrijk medium om informatie aan anderen over te dragen.
Dit jaar werd de website aangepast waardoor er meer mogelijkheden kwamen, bijvoorbeeld
om bepaalde gedeeltes alleen voor leden bereikbaar te maken.
De website wordt onderhouden door webmaster Pieter Quelle. Hij wordt bijgestaan door
Henk Nijland.
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 zaterdag 27 en zondag 28 februari in de RAI te Amsterdam.
23 leden waren bereid zich voor deze mega-manifestatie in te zetten. Voorzitter Gert Wich
hield een lezing over pelgrimeren naar Rome.
- het bemannen van een stand op de voorjaarsbijeenkomst van het Jacobsgenootschap te
Utrecht.
- het organiseren van vier informatiedagen in het huis van Santiago in Utrecht.
op 23 maart, 17 april, 18 september en 18 december.
- het verzorgen van lezingen door leden. Klaas van der Poel, Gert Wich, Herman Verweij, Cor
Kuyvenhoven/ Evelien Apeldoorn en Ton en Ada Seijsener verzorgden op diverse plaatsen
lezingen.
- via de website waarop ook een tab ‘lopers informeren lopers’ en ‘fietsers informeren
fietsers’ is opgenomen;
- het realiseren van vier digitale Nieuwsbrieven. (zie hierna)
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Digitale Nieuwsbrieven
Onder leiding van bestuurslid Ben Teunissen zijn dit jaar drie reguliere digitale
Nieuwsbrieven verschenen, in november, februari en april, en een extra nummer in verband
met het verschijnen van Op pelgrimstocht naar Rome.
Ben Teunissen wordt ter zijde gestaan door een goed lopende redactie bestaande uit Ruud
Bruggeman, Hans Reitsma, Henk Vink en Fokko Bos.
Papieren Nieuwsbrief
In het kader van de discussie in het bestuur over ‘binding’ met de leden, is besloten dat een
papieren Nieuwsbrief een belangrijk middel zou kunnen zijn om de band met de leden te
versterken. In tegenstelling tot de digitale Nieuwsbrief moet de papieren Nieuwsbrief een
‘bewaarkarakter’ krijgen.
De werkgroep publicaties onder leiding van Ben Teunissen heeft alle zeilen bijgezet om de
Nieuwsbrief half september te laten verschijnen. D.m.v. een enquête zal worden
geïnventariseerd of deze papieren Nieuwsbrief aan de verwachtingen voldoet.
Op pelgrimstocht naar Rome
De basisgids voor Romegangers, samengesteld door Kees Roodenburg, is ‘verouderd’ en
wordt niet meer herdrukt. Het bestuur vond het belangrijk dat er een nieuwe basisgids zou
komen. De werkgroep publicaties o.l.v. Ben Teunissen nam de uitdaging aan en heeft er het
afgelopen jaar veel werk in gestopt.
Eerst inhoudelijk: Wat komt er in? Wie schrijft wat? Hoe verhoudt zich dat met de teksten op
de website? en Hoe moet dat er uit zien? Later ook strategisch: Nu hebben we een goede tekst
maar: Wie geeft dat uit?
Dacht het bestuur in eerste instantie dat de vereniging zelf uitgever kon zijn, bleek later dat de
vereniging zich een dergelijke investering niet kon permitteren. Fokko Bos bracht het bestuur
in contact met uitgeverij Forte en toen kon de droom realiteit worden. Omdat de vereniging
‘auteur ‘ is, bedong het bestuur geen ‘salaris’ maar 300 gratis exemplaren voor de leden.
Relatie met Het Genootschap van Sint Jacob
De relatie met het genootschap van Sint Jacob blijft onverminderd goed. Het bestuur
vergadert in het huis van Santiago in Utrecht en hier 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 willen een piazza zijn, een plein waar pelgrims hun ervaringen kunnen delen met
anderen.
De vitaliteit van de vereniging wordt door de leden bepaald. Het bestuur kan initiëren en
coördineren maar niet al het uitvoerende werk verzorgen. We zijn steeds weer op zoek naar
leden die een bepaalde taak willen verzorgen.
Namens het bestuur,
Pieter Quelle
secretaris
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