Jaarverslag 2014

Het zevende jaarverslag van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome gaat over de periode 1
november 2013 tot 31 oktober 2014

Aantal leden
Op 31 december 2013 waren er 809 leden. Hiervan hebben er 182 hun lidmaatschap in 2014 niet
verlengd. Echter tot 1 oktober 2013 hebben zich 221 nieuwe leden gemeld, zodat de vereniging op
deze datum totaal 848 leden telt, een groei met 39 leden in vergelijking met 1 oktober 2013.
Op 31 december 2014 verwachten we uit te komen op 890 leden.
De online ledenadministratie die per 1 januari 2013 werd ingevoerd, werkt naar wens.
Wel werd onze ledenadministrateur, Henk Vink, ernstig ziek. Gelukkig vonden we in Ella Kruzinga een
waardige vervanger. Nadat Henk Vink medio 2014 zijn taak weer kon hervatten, nam Ella Kruzinga
het financiële gedeelte van de ledenadministratie over van Ton Seijsener.
Vertrek naar en aankomst in Rome
171 leden-wandelaars hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken of hun tocht naar
Rome weer te vervolgen.
Per 10 oktober weten we dat er 27 lopers in Rome zijn gearriveerd.
Sommigen lopen in één keer vanuit Nederland, anderen doen de tocht in etappes. Wim van
Miltenburg uit IJsselstein liep dit jaar heen en terug.
De webmaster houdt zoveel mogelijk de aankomsten in Rome op de website bij.
Veel personen laten niets van zich horen zodat de vraag gerechtvaardigd is hoe zinvol vermelding op
de website is.
102 leden-fietsers hebben aangekondigd dit jaar naar Rome te vertrekken.
Per 10 oktober weten we dat er 39 in Rome zijn gearriveerd. De meesten volgden de fietsroute van
Reitsma. Henk Nijland fietste voor de vierde keer naar Rome.
Lidy Peters maakte voor de Friezenkerk in Rome filmpjes van pelgrims die wekelijks op de website
van de Friezenkerk verschijnen. De kortere filmpjes gaan over de pelgrims zelf, een langere versie
over pelgrimeren waarin de lopers en de fietsers ook in voorkomen maar als illustratie. Geïnterviewd
werden o.a. Anne-Marie Reimert, Henk en Hanneke Kusters, Hans Overgoor, Trinus en Jannie van der
Kuur.
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De filmpjes zijn te bekijken op de volgende internetsite: http://eucharistieviering.rkk.nl/groeten-uitde-friezenkerk.
Register
Sinds drie jaar houdt de vereniging een register bij van pelgrims die in Rome zijn aangekomen.
De gegevens die men via een formulier op de website kan invullen, druppelen binnen. Het loopt nog
niet echt storm.
In 2014 hebben 48 personen een registerformulier ingevuld en een kopie van het Testimonium
opgestuurd.
Het register wordt bijgehouden door Piet Beisterveld.
Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur bestond in 2013/2014 uit 6 personen: Gert Wich – voorzitter, Pieter Quelle – secretaris,
Ton Seijsener – penningmeester, Albert Beekes – communicatie, Cor Kuyvenhoven – evenementen
en Saskia Gischler – algemeen bestuurslid
Het bestuur kwam dit jaar zes keer bij elkaar: 11 december 2013 en 22 januari , 19 maart, 21 mei, 17
september en 29 oktober 2014.
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 1 en zondag 2 maart in de RAI te Amsterdam. Een 20-tal leden bleek wederom bereid
informatie te geven op deze mega-manifestatie. 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.
Deze activiteit werd gecoördineerd door Herman Rabbers.
Er werden deze keer tijdens de beurs geen lezingen gehouden, zoals de vorige jaren, omdat we er
door de organisatie niet voor uitgenodigd waren.
-het geven van informatie op de fiets- en wandelbeurs en Mechelen (België). Deze taak werd
uitgevoerd door Cor Kuyvenhoven en Luc Gregoir.
- het organiseren van informatiedagen in het huis van Sint Jacob te Utrecht o.l.v. Everdiene Geerling
en/of Cor Kuyvenhoven. Dit jaar werden er drie dagen georganiseerd: 29 maart (4 wandelaars -2
fietsers) , 7 juni (11 wandelaars – 4 fietsers) en 30 augustus. (15 wandelaars – 2 fietsers). Totaal 30
wandelaars en 8 fietsers die allen op maat gesneden informatie kregen.
- het verzorgen van lezingen door leden: Everdiene Geerling op 6/02/14, Luc Gregoir 9/02/14,
Arnoud Boerwinkel 13/02/14. 8/03/14, 14/03/14, 15/03/14, Co en Gerda van der Maas 18/02/14,
Bart Vermeyen 27/03/14, Noud Maas 22/05/14, Marianne de Bruyn en Theo Broersen 13/09/14.
- het organiseren van de Ontmoetingsdag op 9 november 2013 (zie hierna)
- het organiseren van een regionale bijeenkomsten in Goes en Amsterdam; (zie hierna)
- het realiseren van vier digitale Nieuwsbrieven en twee keer de Omnes (zie hierna)
- Het beheer en onderhoud van onze website. (zie hierna)
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Inventarisatie behoeftes en interesses van leden
Om meer inzicht te krijgen in de behoeftes en interesses van leden heeft het bestuur een uitvoerige
enquête gehouden onder leden. 91 leden vonden het de moeite waard de enquête in te vullen.
De belangrijkste conclusies uit deze enquête luiden:
1. veel leden vinden al wat ze zoeken op de informatiedagen, de ontmoetingsdag en de
website;
2. er is weinig behoefte aan regelmatig aanvullende activiteiten als een regioclubje maar wel op
een aantal inhoudelijke zaken;
3. er is grote bereidheid tot het delen van ervaringen, en zo nodig tot de organisatie daarvan
Van de 55 leden die wel inhoudelijke onderwerpen noemden lopen de interesses breed uiteen.
Overnachtingen (23), Italiaans(16) en gps (15) zijn wel de toppers.
De inventarisatie werd uitgevoerd door bestuurslid Albert Beekes
Regionale bijeenkomsten
In 2013 en 2014 zijn drie regionale bijeenkomsten georganiseerd:
Op 12 oktober 2013 in Diepenheim in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint
Jacob. (NGSJ) Aantal aanwezigen: 70 waarvan 20% lid van PnR.
Op 8 maart 2014 in Goes, ook in samenwerking met het NGSJ. Aantal aanwezigen: 80 waarvan 25%
PnR-lid.
Op 30 maart 2014 in Amsterdam, in samenwerking met reisboekenwinkel Pied á Terre. Aantal
aanwezigen: 80, vrijwel allen belangstellenden.
De evaluatie leerde dat er behoefte is aan regio-bijeenkomsten bij leden en belangstellenden, dat de
samenwerking met NGSJ goed werkt maar dat organisatie een grote wissel trekt op bestuursleden.
Daarom zal op de komende ledendag gevraagd worden of er leden zijn die zich beschikbaar willen
stellen als regionaal aanspreekpunt/coördinatiepunt.
Het succes van de bijeenkomst in Amsterdam in samenwerking met Pied á Terre wordt in ieder geval
gecontinueerd. Er was zoveel belangstelling voor deze dag dat de organisatie de aanmelding moest
sluiten en mensen moest teleurstellen. De combinatie van informatie door leden, route-informatie
door specialisten van Pied á Terre, de mogelijkheid om routeboekjes in te zien, een set routeboekjes
met korting te kunnen kopen en overleg met diverse deskundigen, bleek een schot in de roos.
Werkgroep Evenementen
De belangrijkste activiteit van deze werkgroep was het organiseren van de Ontmoetingsdag 2013 op
zaterdag 9 november met als thema: De kunst van het pelgrimeren
De opzet van vorig jaar bleef in grote lijnen gehandhaafd:
- de ledenvergadering wordt in een aparte ruimte gehouden
- aandacht voor belangstellenden en leden
- aandacht voor fietsers en lopers
- keuze uit twee workshops
- veel informatiekraampjes
- aan het eind van de dag een informeel samenzijn: café Pellegrini.
De centrale lezing werd verzorgd door Tieleke Huijbers ‘Kunst langs de Via Francigena’. De dag werd
geëvalueerd d.m.v een enquête onder de deelnemers. Over het algemeen werd de dag zeer goed
beoordeeld. Met een aantal opmerkingen kon de voorbereidingsgroep zijn voordeel doen voor het
komende jaar.
De werkgroep Evenementen staat onder leiding van bestuurslid Cor Kuyvenhoven. Leden waren:
Everdiene Geerling en Patricia Cuelenaere.
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Werkgroep Publicaties
De werkgroep is verantwoordelijk voor het uitgeven van vier Nieuwsbrieven (december, januari,
april, augustus) en twee keer de Omnes, magazine van de vereniging. (maart en oktober)
De redactie probeert de leden te informeren en rond het pelgrimeren te voet of per fiets naar of van
Rome meer verdiepende artikelen van blijvende waarde samen te stellen.
De waardering is alom zeer hoog.
De werkgroep publicaties staat onder leiding van oud bestuurslid Ben Teunissen. Leden zijn: Leo
Baeten, Arnoud Boerwinkel, Fokko Bos, Ruud Bruggeman, Luc Gregoir en Arnold Spijker.
Werkgroep Routes
De werkgroep ‘routes’ heeft weinig te melden. De routes naar Rome lijken uitgekristalliseerd.
Of er nieuwe initiatieven moeten worden genomen laten we afhankelijk zijn van initiatieven van
leden.
Werkgroep Pelgrimsherbergen
Er is op initiatief van een aantal leden een werkgroep Pelgrimsherbergen van start gegaan. Het
bestuur acht het een waardevol initiatief en volgt de ontwikkelingen op de voet.
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 16.404 unieke bezoekers onze website. Dat is
ruim 5000 meer dan in dezelfde periode het afgelopen jaar. De bezoekers bezochten in totaal
633.201 pagina’s, bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Augustus was de drukste maand met 2226 unieke
bezoekers. Het zijn respectabele aantallen die aangeven dat steeds meer mensen naar informatie
over pelgrimeren naar Rome op zoek zijn.
Het bijhouden van de website is een zaak van regelmatigheid. Tekst moet actueel zijn en blijven, data
mogen niet zijn verlopen, vooral niet adressen en telefoonnummers van slaapplaatsen. Vertrek- en
aankomstdata van lopers en fietsers worden geregistreerd en nieuwe uitgaven worden gesignaleerd
Al met al een stevige klus die in de naaste toekomst niet meer door een persoon gerealiseerd kan
worden. Het bestuur is naarstig op zoek naar een maatje voor webmaster Pieter Quelle.
Relatie met Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
De relatie met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ) blijft onverminderd goed. Het
bestuur vergadert regelmatig in het huis van Sint Jacob te Utrecht en hier organiseren we ook onze
informatiedagen. Een of twee keer per jaar is er bestuurlijk overleg.
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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