Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 15 november 2008, 1300 – 14.00 uur
College de Heemlanden, Houten.
Aanwezig
Leden:
Heily van den Akker, Nico van den Akker, Annemarie Beisterveld, Piet Beisterveld, Jan
Blokker jr, Fokko Bos, Ria Bos, Marian Bos, Bert Bode, Helma Bode; Narda van den Brand,
Harrie van den Brand, Henk Brassinga, Renger van den Brink, Frans van den Broek, Gerda
Bruggeman, Ruud Bruggeman, Sedat Cakir, Kris Claes, Henk Derks, Tea Doorn-Danhof,
Henk Drayer, Guus van Es, Lau Groenen, Koos Hoogland, Marius Huender, Joop van Huizen,
Kim Klemann, Arnoud Krever, Willem van der Meer, Jan Mollen, Jans Mollen, Ton Nijnens,
Henk Okkersen, Pieter Quelle, Hans Reitsma, Piet Rijke, Marijke Rijke, Dineke Rizzoli, Bert
Roebert, Frits Rongen, Ada Seijsener, Ton Seijsener, Claire Springer, Leo Springer, Ben
Teunissen, Frans de Valk, Frans Verhoeven, Henk Vink, Arnold Wennekers, Gert Wich
Niet-leden
Ada Bakker, Lenie van der Meer, M. van Nederveen, Mevr. Okkersen,

Afwezig met kennisgeving:
Francien van Berkel, Jan van Berkel, Wiebe Bosman, Jans Doorn, Pieter Druif, Hans Hillege,
Geert Lansbergen, Hans Olthof, Klaas van der Poel (bestuurslid), Kees Roodenburg, Gerard
van Rooyen, Ries van Rooyen, Frans-Willem van de Sande, Willemijn Tuinstra en Herman
Verweij.

1. Opening
Gert Wich, voorzitter van de vereniging, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom. Hij stelt het bestuur voor en geeft een korte toelichting op doel van de dag en
op de vergaderpunten. Daarna schets hij in het kort wat de vereniging in het eerste jaar van
haar bestaan heeft gerealiseerd.
2. Verslag oprichtingsvergadering 27 oktober 2007
Het verslag van de oprichtingsvergadering is niet meegestuurd met de stukken. Wel is
iedereen die de agenda heeft gekregen erop gewezen dat het verslag op de website staat.
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De secretaris, Pieter Quelle, memoreert de belangrijkste besluiten. Er zijn geen vragen of
opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2008
Het jaarverslag 2008 is aan alle leden toegestuurd.
De voorzitter vertelt dat Marijke Feuth al spoedig als bestuurslid moest afhaken. Tevens
vertelt hij dat het bestuur noodzakelijkerwijs prioriteiten heeft gesteld wat o.a. tot gevolg had
dat niet alle gewenste activiteiten zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld er is slechts één
Nieuwsbrief verschenen.
De secretaris gaat wat dieper in op de prioriteiten en zegt dat het bestuur er trots op is dat dit
eerste jaar zoveel concrete zaken zijn gerealiseerd.
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Applaus.
4. Financiën
Ton Seijsener, penningmeester, geeft een toelichting op de voorlopige exploitatie-rekening
en de voorlopige balans 2008. Voorlopig omdat het jaar nog niet voorbij is.
Hij memoreert eraan dat de vereniging het grootste gedeelte van de inkomsten moest afdragen
aan de AIVF, 26 euro per lid. Met het verschijnen van het eigen pelgrimspaspoort is dit
‘probleem’ verholpen.
De vaststelling van de definitieve exploitatierekening 2008 zal in de volgende ALV plaats
vinden.
begroting
Tevens geeft de penningmeester een toelichting op de begroting.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
Dat betekent dat ook de contributie voor 2009 wordt vastgesteld op € 20 per lid en € 15 voor
een partner/gezinslid. Applaus voor de penningmeester.
benoeming kascommissie
volgende keer zal een kascommissie de financiën moeten beoordelen.
Drie leden melden zich aan: Fokko Bos, Willem van de Meer, Henk Vink.
5. Uitreiking 1e paspoort van de vereniging van Pelgrimswegen naar Rome
De voorzitter toont trots het zojuist verschenen Pelgrimspaspoort van de vereniging.
Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Jan Mollen, die het komend jaar de tocht naar
Rome per handbike wil volbrengen. zie www.handbiketocht.nl
Het paspoort is een identiteitsdocument en is gekoppeld aan het lidmaatschap. Ieder nieuw lid
krijgt vanaf heden dit paspoort. Dat wordt ook geregistreerd.
Leden die graag dit paspoort naast het paspoort van de AIVF willen, betalen er € 7.50 voor.
Niet-leden kunnen geen paspoort ‘kopen’.
N.a.v. een opmerking van Arnold Wennekers om het lidmaatschap los te koppelen van het
paspoort en het paspoort te zien als een artikel waarop ook verdiend kan worden, ontstaat er
spontaan een stevige discussie over dit onderwerp.
Het bestuur besluit tot een peiling onder de aanwezigen. Vier aanwezigen zijn voor
loskoppeling, Er is 1 onthouding. De rest van de aanwezigen is tegen. Het bestuur besluit dat
de koppeling gehandhaafd blijft.
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Wanneer een paspoort/stempelkaart vol is met stempels kan een lid een tweede paspoort
kopen voor 7.50 euro. Het betreffende lid moet wel aannemelijk maken dat zijn stempelkaart
vol is. Dit ter voorkoming van het feit dat een tweede paspoort/stempelkaart oneigenlijk wordt
gebruikt.
6. Vacatures bestuur en werkgroepen
De voorzitter deelt mee dat Marieke Feuth het bestuur verlaten heeft en dat Arnoud Krever
ook heeft besloten uit het bestuur te stappen.
Er zijn dus twee vacatures.
Het bestuur stelt voor om Henk Brassinga uit Delft en Ben Teunissen uit Ugchelen als nieuw
bestuurslid te benoemen.
Beide kandidaat bestuursleden stellen zich voor. Daarna benoemt de vergadering beiden bij
acclamatie. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
voorzitter
Gert Wich
secretaris
Pieter Quelle
Penningmeester
Ton Seijsener
lid
Klaas van der Poel
lid
Henk Brassinga
lid
Ben Teunissen

Vanwege de tijd wordt besloten de aanvullingen van de werkgroepen niet plenair af te
handelen. Mochten er leden zijn die zich willen inzetten in een werkgroep voor de vereniging
dan graag na de vergadering melden bij de secretaris.
Wel wordt nog gemeld dat de werkgroep website dringend een tweede man nodig heeft.
8. Rondvraag
- Fokko Bos geeft zich op bij de werkgroep ‘routes’.
- Ruud Bruggeman is bereid om te schrijven, in een Nieuwsbrief bijvoorbeeld.
- Marijke de Rijke wijst op de firma Soetens die fietsen terugbrengt van Rome naar
Nederland. Er zal melding van worden gemaakt op de website.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder nog een prettige dag bij de informatieuitwisseling. Applaus voor de voorzitter.

Pieter Quelle
secretaris
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