Jaarverslag 2012

Het vijfde jaarverslag van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome gaat over de periode 1 november
2011 tot 31 oktober 2012

Aantal leden
Op 31 december 2011 waren er 565 leden. Hiervan hebben er 124 hun lidmaatschap in 2012 niet
verlengd. Echter tot 1 oktober 2012 hebben zich 203 nieuwe leden gemeld, zodat de vereniging op
deze datum totaal 656 leden telt. Wederom een groei met 136 leden. In vergelijking met 1-10-2011.
De verwachting is dat er over 3 jaar rond de 1000 leden zijn.
Zoals vorig jaar aangekondigd wordt de ledenadministratie geprofessionaliseerd. Er is een link met de
financiële administratie waardoor het heffen en registreren van de lidmaatschapsgelden eenvoudiger
en doelmatiger is geworden. Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe administratie operationeel.
Per 1 oktober 2012 zijn we overgestapt op automatische incasso.
De ledenadministratie wordt volledig door Henk Vink uitgevoerd. In drukke tijden kan hij het maar
net bijhouden, reden waarom we nog op zoek zijn naar een maatje voor hem.
Vertrek naar en aankomst in Rome
128 leden-wandelaars hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken of hun tocht naar
Rome weer te vervolgen.
Per 1 oktober weten we dat 18 pelgrims in Rome zijn gearriveerd.
Sommigen lopen in één keer vanuit Nederland, anderen doen de tocht in etappes.
Op de website wordt zoveel mogelijk de aankomsten in Rome bijgehouden. Helaas laat niet iedereen
van zich horen zodat te veel personen nog bij ‘onderweg’ staan vermeld omdat we niet weten of ze
in Rome aangekomen zijn of in etappes lopen.
115 leden-fietsers hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken.
Per 1 oktober weten we dat er 43 in Rome zijn gearriveerd. De meesten volgden de fietsroute van
Reitsma.
Register
Sinds anderhalf jaar houdt de vereniging een register bij van pelgrims die in Rome zijn aangekomen.
De gegevens die men via de website kan invullen, druppelen binnen. Het loopt nog niet echt storm.
In 2012 hebben 56 personen een registerformulier ingevuld en opgestuurd.
Het register wordt bijgehouden door Piet Beisterveld.
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Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur bestaat uit 6 personen: Gert Wich – voorzitter, Pieter Quelle – secretaris, Ton Seijsener –
penningmeester, Ben Teunissen – werkgroep publicaties, Cor Kuyvenhoven – werkgroep
Evenementen en Saskia Gischler.
Het bestuur heeft nog behoefte aan deskundigheid op het gebied promotie en publiciteit. Hoe dat
gestalte moet krijgen, is nog onderwerp van gesprek.
Het bestuur kwam vijf keer bij elkaar: 29 november 2011, 24 januari, 24 april, 22 augustus en 23
oktober 2012.
Herijking
Op 24 januari heeft het bestuur het grootste gedeelte van de vergadering gewijd aan een herijking
van de uitgangspunten. Centraal stonden de vragen: Wat willen we precies en hoe willen we dat
bereiken? De vereniging wordt steeds groter. We moeten professionaliseren maar hoe doen we dat?
Financiën
Er is een zeker spanningsveld tussen de inkomsten: de contributie die we niet graag willen verhogen
en de uitgaven: het veel willen realiseren door ambitieuze werkgroepen. Daarom is het bestuur dit
jaar overgegaan op budgetfinanciering. De werkgroepen weten nu vanaf het begin van het jaar
hoeveel geld er voor de door hun gewenste activiteiten beschikbaar is.
De twee belangrijkste uitgaveposten zijn de Ontmoetingsdag en de Omnes.
Activiteiten
Centrale activiteit: 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 belangstellenden in een stand op de Fiets- en Wandelbeurs op
zaterdag 11 en zondag 12 februari in de RAI te Amsterdam.
Veel leden waren bereid een handje te helpen op deze mega-manifestatie.
Lezingen werden deze keer verzorgd door Henk Nijland ‘Op de fiets naar Rome en terug’ en Gert
Wich ‘Op pad naar Rome, van wandelaar tot pelgrim.’ Ieder jaar blijkt weer dat deze activiteit
buitengewoon belangrijk is. Velen worden voor het eerst met het pelgrimeren naar Rome
geconfronteerd. Vele anderen weten onze stand te vinden en houden 2 dagen lang onze
medewerkers bezig met duizend en een vragen.
- het organiseren van drie informatiedagen in het huis van Sint Jacob in Utrecht.
- het verzorgen van lezingen door leden, Gert Wich, Cor Kuyvenhoven en Evelien Apeldoorn, Pieter
Quelle, Herman Rabbers, Henk Nijland, Henk en Liesbeth Berflo verzorgden lezingen.
- het organiseren van de Ontmoetingsdag op 12 november 2011 (zie hierna)
- het realiseren van vier digitale Nieuwsbrieven en twee keer de Omnes (zie hierna)
- en natuurlijk onze website waar alle recente informatie op te vinden is.
Werkgroep Evenementen
Belangrijkste activiteit van deze werkgroep is het organiseren van de Ontmoetingsdag 2012: Op
verhaal komen. De Ontmoetingsdag van 2011 werd uitvoerig geëvalueerd en de formule werd waar
nodig aangepast. Uit een enquête die vorig jaar onder de bezoekers werd gehouden, bleek dat de
dag toen een gemiddeld cijfer kreeg van 8.6. Niet slecht op een schaal van 10 maar verbeterpunten
blijven er altijd.
Een belangrijk discussiepunt in het bestuur was de vraag of deze dag voor de bezoekers in het
vervolg gratis moest zijn voor de deelnemers of niet. Gratis betekent voor potentiële leden geen
drempel om te komen en leden hebben al hun lidmaatschapsgeld betaald. Niet-gratis betekent dat
het programma aantrekkelijker gemaakt kan worden. Het bestuur heeft voor het komende jaar voor
gratis gekozen.
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Everdiene Geerling van deze werkgroep verzorgde ook de informatiedagen op 18 december, 19
maart en 29 september in het huis van Sint Jacob in Utrecht.
De werkgroep organiseerde onze activiteiten op de Fiets- en Wandelbeurs in Amsterdam.
De werkgroep Evenementen staat onder leiding van bestuurslid Cor Kuyvenhoven. Leden zijn:
Marinka van Beek, Patricia Cuelenaere en Everdiene Geerling.
Werkgroep Publicaties
De werkgroep is verantwoordelijk voor het uitgeven van vier Nieuwsbrieven en twee keer de Omnes
magazine van de vereniging.
De andere plannen die er zijn, zijn voorlopig in de ijskast gezet wegens gebrek aan financiën.
De Omnes doet een behoorlijke aanslag op het budget. Maar daarvoor krijgen de leden ook flink wat
waar voor hun geld.
De werkgroep publicaties staat onder leiding van bestuurslid Ben Teunissen. Leden zijn: Leo Baeten,
Ruud Bruggeman, Fokko Bos, Jenny en Cees Moens en Hans Reitsma.
Werkgroep Routes
Taak van de werkgroep is het in kaart brengen van de diverse routes en deelroutes en het
verzamelen, bekend maken en verspreiden van relevant materiaal, als gidsen en aanbevolen
overnachtingadressen.
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep zich in het bijzonder beziggehouden met de route voor
wandelaars over de Reschenpas en dan met name het gedeelte tussen Verona en Bologna.
Om dit gedeelte goed in kaart te brengen heeft Joos Olejniczak een overzicht gemaakt van de
bestaande varianten met daarin genoemd de voor- en de nadelen. Reacties van leden leidde al
spoedig tot een voorkeurvariant.
Een ander probleem op deze route is dat de Duitstalige gids van de Godenweg voor lange tijd is
uitverkocht. Ook hier wordt actie op ondernomen.
Een andere zaak die deze werkgroep bezig houdt is het vervolg, van Rome verder naar het zuiden,
naar Bari en Brindisi. La Via Francigena del Sud. Steeds meer leden willen deze route gaan volgen.
Rita Denkers is onlangs als routecoördinator aangesteld.
Leden van deze werkgroep zijn: Fokko Bos, Hans Reitsma, Joos Olejniczak en Rita Denkers en staat
onder leiding van bestuurslid Pieter Quelle.
Werkgroep Website
De website is een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. Het wordt door veel leden en
niet-leden regelmatig geraadpleegd. Enkele cijfers:
In 2012 bezochten van januari t/m september in totaal 7832 unieke bezoekers onze website. In
september gemiddeld 50 unieke bezoekers per dag.
De website werd in de eerste 9 maanden van 2012 14812 keer bezocht en daarmee werden 202.885
pagina’s bekeken. April en mei waren de drukste maanden.
Het bijhouden van de website moet regelmatig gebeuren. Niets is fnuikender dat data die verlopen
zijn, tekst die niet meer actueel is of linken die niet meer kloppen. Af en toe is het druk. Dit jaar is er
een grote uitbreiding over de Franciscaanse voetreis van Kees Roodenburg bijgekomen. Regelmatig
moeten stukken tekst veranderd cq uitgebreid worden en..het bijhouden van leden die op stap gaan
of aangekomen zijn, is een klus apart.
De website wordt onderhouden door webmaster Pieter Quelle, sinds kort bijgestaan door Hans van
der Kooi. Henk Nijland springt bij in de vakantie.
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Relatie met Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
De relatie met het genootschap van Sint Jacob blijft onverminderd goed. Het bestuur vergadert in
het huis van Sint Jacob in Utrecht en hier organiseren we ook onze informatiedagen.
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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