Jaarverslag 2013

Het zesde jaarverslag van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome gaat over de periode 1 november
2012 tot 31 oktober 2013

Aantal leden
Op 31 december 2012 waren er 707 leden. Hiervan hebben er 135 hun lidmaatschap in 2013 niet
verlengd. Echter tot 1 oktober 2013 hebben zich 195 nieuwe leden gemeld, zodat de vereniging op
deze datum totaal 767 leden telt. Wederom een groei met 60 leden in vergelijking met 1 oktober
2012.
Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe ledenadministratie operationeel. Online gekoppeld aan de
financiële administratie. Het was een hele klus om ons de nieuwe materie eigen te maken. Gelukkig
werkt alles nu naar wens.
Per 1 oktober 2012 is de vereniging overgestapt op automatische incasso. Nieuwe leden kunnen niet
anders, bestaande leden hebben het verzoek ontvangen hun contributie ook via dit systeem te laten
incasseren. Niet iedereen gaat daar op in. Dat brengt extra tijd en zorgen voor de financiële
administratie mee en is in feite niet op te lossen.
De ledenadministratie wordt in samenwerking met Ton Seijsener door Henk Vink uitgevoerd. In
drukke tijden kan hij het maar net bijhouden. Reden waarom we nog steeds op zoek zijn naar een
maatje voor hem.
Vertrek naar en aankomst in Rome
147 leden-wandelaars hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken of hun tocht naar
Rome weer te vervolgen.
Per 17 oktober weten we dat 41 lopers in Rome zijn gearriveerd.
Sommigen lopen in één keer vanuit Nederland, anderen doen de tocht in etappes.
De webmaster houdt zoveel mogelijk de aankomsten in Rome op de website bij. Helaas laat niet
iedereen van zich horen zodat te veel personen nog bij ‘onderweg’ staan vermeld. Opmerkelijk was
de tocht van Henny en Anton Wetters, twee broers, de een zeer slecht ziend. Daarom liepen ze over
de fietsroute van Reitsma.
Opvallend is dat er dit jaar een aantal lopers zijn die de Via Francigena del Sud gelopen hebben. Van
Rome naar Bari, Brindisi of Maria di Leuca. Nadat de Nederlandse vertaling verschenen is van de
Italiaanstalige reisgids door Monica d’Atti en Franco Cinti, blijkt deze route steeds meer in trek te
komen. Rita Denkers en Piet Heidema spelen een belangrijke rol hierin. Ze hebben niet alleen de
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vertaling verzorgd maar zijn ook ‘routecoördinator’. Ze houden routewijzigingen en adreswijzigingen
bij.
108 leden-fietsers hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken.
Per 17 oktober weten we dat er 35 in Rome zijn gearriveerd. De meesten volgden de fietsroute van
Reitsma. Opmerkelijk dit jaar zijn de prestaties van Henk Nijland die voor de derde keer naar Rome
fietste, van Theo Broersen en Marianne de Bruyn die de route van abt Emo volgden en van Gerrit de
Vries die naar Rome én Santiago én weer naar huis fietste.
Register
Sinds twee 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 2013 hebben 66 personen een registerformulier ingevuld en een kopie van het Testimonium
opgestuurd.
Het register wordt bijgehouden door Piet Beisterveld.
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 – algemeen.
Ben Teunissen heeft besloten het bestuur in 2013 te verlaten.
Het bestuur kwam zes keer bij elkaar: 28 november 2012, 22 januari, 20 maart, 21 mei, 18 september
en 29 oktober 2013.
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 gewenste activiteiten beschikbaar is.
De twee belangrijkste uitgaveposten zijn de Ontmoetingsdag en de Omnes.
Voor het eerst is besloten om een kleine bijdrage van de deelnemers op de Ontmoetingsdag te
vragen.
De Omnes oogst alom veel waardering
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 9 en zondag 10 februari in de RAI te Amsterdam.
Een 20-tal leden was bereid een handje te helpen op deze mega-manifestatie.
Centrale lezingen werden deze keer weer verzorgd door Henk Nijland ‘Pelgrimeren op de fiets naar
Santiago de Compostella en Rome’ 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 informanten bezig met duizend en een vragen.
- het organiseren van een informatiedag op 16 maart in het huis van Sint Jacob te Utrecht o.l.v.
Everdiene Geerling. De tweede informatiedag, gepland in september, ging niet door omdat er geen
adequate ruimte beschikbaar was.
- het verzorgen van lezingen door leden: Everdiene Geerling op 29/11/12, Pieter Quelle op 19/12/12,
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Gert Wich op 09 en 10/02/13, Henk Nijland op 09 en 10/02/13, Marcel Hubers 06/03/13, Noud Maas
09/04/13 en Herve Claes op 24/10/13.
- het organiseren van de Ontmoetingsdag op 10 november 2012 (zie hierna)
- het organiseren van een regionale bijeenkomst in samenwerking met de regio Noord Oost van de
Santiagovereniging; (zie hierna)
- het realiseren van vier digitale Nieuwsbrieven en twee keer de Omnes (zie hierna)
- en onderhouden van onze website met zoveel mogelijk recente informatie. (zie hierna)
Regio-bijeenkomsten
In het bestuur is besproken dat er behoefte blijkt te zijn aan regio-bijeenkomsten. Besloten is om dit
jaar twee regio-bijeenkomsten te organiseren. Een in het Brabant/Zeeland, en een in Gelderland.
De bijeenkomst in Brabant/Zeeland vindt plaats in het voorjaar van 2014.
Zaterdag 12 oktober is in Diepenheim de andere regio-bijeenkomst georganiseerd in samenwerking
met de regio Noord-Oost van het Genootschap van St Jacob. Deze bijeenkomst was zeer geslaagd.
Werkgroep Evenementen
De belangrijkste activiteit van deze werkgroep was het organiseren van de Ontmoetingsdag 2012 op
zaterdag 10 november met als thema: Op verhaal komen. Een lustrumviering. Belangrijke wijzigingen
met vorig jaar waren:
- de ledenvergadering werd in een aparte ruimte gehouden;
- het koor van het genootschap van St Jakob ‘El Orfeon Jacobeo’ zong een aantal liederen;
- aan het eind van de dag een informeel samenzijn: café Pellegrini.
De centrale lezing door Loek Bosch ‘Op verhaal komen’ werd alom zeer gewaardeerd. Ook de
workshops, het verhalencafé, de workshop Kunst en de Piazza stonden hoog in de scorelijst.
Wel werd er voor volgend jaar meer aandacht voor fietsers gevraagd.
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.
In 2013 zal voor het eerst een kleine toegangsprijs worden gevraagd.
De werkgroep organiseerde ook de bemanning van de informatiestand op de Fiets- en Wandelbeurs
op 09 en 10 februari 2013 in de RAI te Amsterdam. Daar bleek dat een flink aantal ‘nieuwe’ leden
zich bereid toonden informatietaken te vervullen.
De werkgroep Evenementen staat onder leiding van bestuurslid Cor Kuyvenhoven. Leden zijn:
Everdiene Geerling, Patricia Cuelenaere en Hans van der Kooi.
Werkgroep Publicaties
De werkgroep is verantwoordelijk voor het uitgeven van vier Nieuwsbrieven (december, februari,
april, augustus en twee keer de Omnes, magazine van de vereniging. (maart en oktober)
De Omnes doet een behoorlijke aanslag op het budget. Maar daarvoor krijgen de leden ook waar
voor hun geld. De waardering is alom zeer hoog. Het afgelopen jaar hebben drie nieuwe
redactieleden nieuw elan ingebracht.
De werkgroep publicaties staat onder leiding van bestuurslid Ben Teunissen. Leden zijn: Leo Baeten,
Arnoud Boerwinkel, Fokko Bos, Ruud Bruggeman, Luc Gregoir, Cees Moens en Arnold Spijker.
Werkgroep Routes
De werkgroep ‘routes’ is dit jaar niet bij elkaar geweest. Toch zijn er heuglijke feiten te melden:
-de serie De Weg van de Franken door Ben Teunissen werd dit jaar compleet. Met drie boekjes op
zak, kan men voortaan van Maastricht naar Rome lopen.
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-Albert Beekes beschreef uitvoerig de route Verona-Sasso Marconi, de nog ontbrekende schakel
tussen de Via Claudia Augusta en de Via degli Dei. Het zal als apart boekje in eigen beheer worden
uitgegeven.
- Ruud Verkerke legde de waypoints van Een franciscaanse voetreis door Kees Roodenburg vast en
zorgde er daarmee voor dat niemand meer hoeft te verdwalen in het uitgestrekte land, waar de
franciscaanse voetreis doorheen gaat.
- Theo Broersen en Marianne de Bruijn volgden de route van abt Emo uit 1211 en 1212 en
gereconstrueerd door Dick de Boer. Wellicht wordt dit in de toekomst een nieuwe belangrijke route.
- 28 leden hebben dit jaar de vertaling door Rita Denkers en Piet Heidema van La via Francigena del
Sud opgevraagd. Het lijkt het ‘natuurlijke’ vervolg te worden van de reis naar Rome.
Leden van deze werkgroep zijn: Fokko Bos, Hans Reitsma, en Rita Denkers, Albert Beekes 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 11.592 unieke bezoekers onze website. Dat is
3.760 meer dan vorig jaar. De bezoekers bezochten in totaal 386.181 pagina’s, bijna 2 keer zoveel als
vorig jaar. September was de drukste maand met 1608 unieke bezoekers.
Het bijhouden van de website is een zaak van regelmatigheid. Tekst moet actueel zijn, data mogen
niet zijn verlopen, vooral niet adressen en telefoonnummers van slaapplaatsen.
N.a.v. een opmerking op de Algemene Ledenvergadering 2012 ‘Waarom zou ik lid worden, ik kan
toch alle informatie op de website vinden? heeft de werkgroep website zich gebogen over de vraag of
de website niet geheel of gedeeltelijk gesloten zou moeten worden voor niet-leden.
De conclusie die door het bestuur is overgenomen, luidde: ‘Wij zijn er geen voorstander van om de
website geheel of gedeeltelijk af te sluiten met uitzondering van informatie specifiek voor leden zoals
informatie van en over een Algemene Ledenvergadering, de Omnes en mogelijk de Nieuwsbrieven.’
De werkgroep website bestaat uit webmaster Pieter Quelle en de leden Hans van der Kooi en Henk
Nijland.
Relatie met Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
De relatie met het genootschap van Sint Jacob blijft onverminderd goed. Het bestuur vergadert
regelmatig in het huis van Sint Jacob te 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. Eigen initiatief wordt daarbij zeer op prijs gesteld.
Namens het bestuur,
Pieter Quelle
secretaris
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