Jaarverslag 2011

Het vierde jaarverslag van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome gaat over de periode 1 november
2010 tot 1 oktober 2011

Aantal leden
Op 31 december 2010 waren er 409 leden. Hiervan hebben er 92 hun lidmaatschap in 2011 niet
verlengd. Echter tot 1 oktober 2011 hebben zich 203 nieuwe leden gemeld, zodat de vereniging op
deze datum totaal 520 leden telt. Een groei van bijna 150 leden per jaar.
De verwachting is dat er over 3 jaar rond de 1000 leden zijn. Het bestuur moet zich op deze groei
voorbereiden. Enerzijds door de ledenadministratie te professionaliseren, anderzijds door zich
inhoudelijk voor te bereiden op de groter wordende organisatie.
Afgelopen jaar is al een eerste stap gezet. De ledenadministratie is volledig door Henk Vink
overgenomen. Daarmee werd de penningmeester van een flinke taak verlost. En er zijn oriënterende
gesprekken gevoerd met bedrijven die een admintratie on-line aanbieden, waardoor meerdere
personen in het bestand kunnen werken, absoluut noodzakelijk voor een groter wordende
vereniging. Begin 2012 zullen definitieve stappen hierin worden gezet.
Er is een behoorlijk verloop, reden waarom er in het bestuur is gesproken over ‘binding’ met de
leden. Vier digitale nieuwsbrieven, 2 afleveringen van het tijdschrift Omnes,
en een ‘ontmoetingsdag’ waar het programma niet alleen afgestemd is op informatie voor aspirantlopers maar ook op ‘ontmoeting’ tussen pelgrims onderling, was het resultaat van deze discussie.
Vertrek naar en aankomst in Rome
115 leden-wandelaars hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken.
Per 15 oktober weten we dat er 29 in Rome zijn gearriveerd.
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.
92 leden-fietsers hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken.
Per 15 oktober weten we dat er 47 zijn gearriveerd.
De meesten volgden de fietsroute van Reitsma.
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Register
Piet Beisterveld heeft vorig jaar het initiatief genomen de gegevens van de leden die in Rome zijn
aangekomen namens de vereniging bij te houden in een register. Men kan de gegevens via een
speciaal formulier op de website invullen. De gegevens druppelen langzaam binnen.
Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam vijf keer bij elkaar: 3 november 2010, 14 december 2010, 10 februari 2011, 19
april 2011, 1 juni 2011.
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 organiseren van een ontmoetingsdag;
- het uitbrengen van vier digitale Nieuwsbrieven;
- het realiseren van twee afleveringen van Omnes;
- 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. Beleid is om de
informatie zo actueel mogelijk te houden.
Het bestuur heeft besloten om de website volledig openbaar te laten en niet een gedeelte alleen
voor leden beschikbaar te stellen.
De website wordt onderhouden door secretaris/webmaster Pieter Quelle. Hij wordt in vakanties
vervangen 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 26 en zondag 27 februari in de RAI te Amsterdam.
Veel leden waren bereid zich op deze mega-manifestatie in te zetten.
Helaas werden we geschrapt uit het lezingencircuit voor wandelaars. Henk Nijland gaf een lezing over
‘fietsen naar Rome’ en Kees Roodenburg over de Franciscaanse Voetreis.
- het bemannen van een stand op de voorjaarsbijeenkomst van het Jacobsgenootschap te Utrecht.
- het organiseren van drie informatiedagen in het huis van Santiago in Utrecht.
op 19 maart, 21 mei 17 september.
- het verzorgen van lezingen door leden, Gert Wich, Herman Verweij, Cor Kuyvenhoven/ Evelien
Apeldoorn en Ton/Ada Seijsener en Pieter Quelle.
- 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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Publicaties
- Digitale Nieuwsbrieven
Onder leiding van bestuurslid Ben Teunissen heeft de werkgroep Publicaties dit jaar vier reguliere
digitale Nieuwsbrieven uitgegeven, in november, februari, april en september.
Ben Teunissen wordt ter zijde gestaan door een goed lopende redactie bestaande uit Ruud
Bruggeman, Hans Reitsma, Henk Vink, Fokko Bos, Jenny en Cees Moens.
- Omnes
Vorig jaar is een proefversie van Omnes, magazine van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
verschenen. De evaluatie leidde tot een andere aanpak. In maart 2011 verscheen de geheel
vernieuwde Omnes. Het oogstte veel lof door de professionele aanpak.
Eind oktober verschijnt Omnes 03
- Op pelgrimstocht naar Rome
Vorig jaar is veel energie gaan zitten in de realisatie van het nieuwe handboek ‘Op pelgrimstocht naar
Rome’, vraagbaak voor wandelaars en fietsers. Dit jaar konden de vruchten worden geplukt. Door
een goede deal met de uitgever zijn we in staat om alle nieuwe leden ‘gratis’ een exemplaar te
verstrekken.
Het ziet er naar uit dat binnenkort de eerste druk uitverkocht is. De uitgever bereidt een tweede druk
voor.

Routes
De werkgroep Routes is dit jaar twee keer bij elkaar geweest en heeft de verschillende routes nog
eens tegen het licht gehouden. Met name de Oostroute, over de Reschenpas, is aan verandering
onderhevig. In Duitsland verschenen nieuwe reisgidsen van de Romantische Strasse en de Via Claudia
Augusta en de aansluiting tussen Verona en Bologna geeft nog problemen. De werkgroep heeft aan
lid Joos Olejniczak gevraagd te adviseren in deze. Hij heeft contact met diverse leden die allerlei
zaken uitzoeken.
Ook verzorgde deze werkgroep een grote overzichtskaart waarin alle routes en subroutes zijn
ingetekend.
De werkgroep Routes bestaat uit Fokko Bos, Hans Reitsma en Pieter Quelle
- Slaapplaatsen
Johannes Elzinga en Frieda Ligthart hebben zich dit jaar bezig gehouden met de vraag hoe zinvol het
is om als vereniging slaapplaatsen te gaan inventariseren. Ze kwamen tot de conclusie dat het veel
werk betrof, veel werk dat elders al werd en wordt gedaan. Ze adviseerden een lijst met ‘aanbevolen
slaapplaatsen’ te gaan ontwikkelen, aanbevolen door der leden. Reden voor de redactie van
Nieuwsbrief en Omnes een nieuwe rubriek te starten.

Evenementen
-Ontmoetingsdag en ALV
Op zaterdag 13 november 2010 werd onder leiding van nieuw bestuurslid Cor Kuyvenhoven in
Houten een ontmoetingsdag georganiseerd. Leden en niet leden waren welkom. Er namen 178
personen aan deel. De dag werd uitvoerig geëvalueerd. De algemene conclusie luidde dat we op de
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goede weg zijn. Suggesties ter verbetering werden ingepast in het draaiboek voor een nieuwe
ontmoetingsdag in 2011.
Hoogtepunt op deze dag was de aanbieding van het eerste exemplaar van het Handboek ‘Op
pelgrimstocht naar Rome’ aan Kees Roodenburg, pionier bij uitstek.
Een ander hoogtepunt was het aanbieden van een flèche, een bronzen plaquette met een
Romepelgrim, aan onze vereniging door de voorzitter van de Santiagovereniging Joost Bol. Het is de
bedoeling dat deze flèche op de gevel van het Huis van Santiago komt.
Tijdens deze ontmoetingsdag werd de derde Algemene Ledenvergadering gehouden van de
vereniging ‘Pelgrimswegen naar Rome’.
Op deze ALV werd afscheid genomen van bestuurslid Henk Brassinga en werden Saskia Gischler en
Cor Kuyvenhoven formeel als bestuurslid benoemd.
- De werkgroep Evenementen organiseert ook de informatiedagen.
Opvallend was dat 2 van de 3 dagen slecht werden bezocht.
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 organiseren we ook onze informatiedagen.
Enquête
Om nog meer te weten te komen van de wensen van onze leden hebben we een digitale enquête
gehouden. De respons viel niet mee: slechts 14% van de leden vulde de enquête in. Van de
hoofdzaken is verslag gedaan in Omnes 02. De verwerking van de gehele enquête staat op de
website: Vereniging/Algemeen/Enquête.

Diversen
Er zijn diverse nieuwe ideeën in het bestuur aan de orde geweest.
- een boekenlegger met een pelgrimsgedicht voor de leden;
- een brief aan aspirant - lopers en fietsers ter bemoediging, een week voor vertrek.
Leuke ideeën maar steeds komt daarna de vraag: wie gaat dat uitvoeren en dan blijkt dat de bordjes
van de bestuursleden soms wel erg vol zijn.
Tot slot
Het bestuur heeft vanaf het begin geformuleerd dat ze een vereniging van en voor de leden wil zijn,
een piazza, 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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