Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 14 november 2009, 12.45 – 13.30 uur
College de Heemlanden, Houten.
Aanwezig: 77 personen waarvan 18 niet-leden:
Afwezig met kennisgeving: 14 leden

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 de agenda en de
vergaderpunten.
Hij leest de namen voor van de leden die bericht van verhindering hebben gestuurd.
Daarna vraagt hij een ogenblik stilte voor lid Marijke Rijke die het afgelopen jaar is
overleden.
2. Verslag ALV 15 november 2008
Het verslag is niet meegestuurd met de stukken. Wel is iedereen die de agenda heeft gekregen
erop gewezen dat het verslag op de website staat.
De secretaris, Pieter Quelle, memoreert de belangrijkste besluiten. Er zijn geen vragen of
opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2009
Het jaarverslag 2009 is aan alle leden toegestuurd.
De secretaris memoreert de belangrijkste punten: het aantal leden groeit gestaag. Er is grote
behoefte aan informatie. Prioriteiten zijn gesteld bij het uitbouwen en onderhouden van de
website; informatiedagen en nieuwsbrieven; het realiseren van een basisgids en het
verzamelen en rubriceren van informatie over routes en slaapplaatsen.
-Ruud Bruggeman vraagt op hoeveel leden de begroting is gebaseerd. De penningmeester
antwoordt dat dit op 200 leden is gebaseerd.
- Tessica Dam stelt een vraag over het verzamelen van aanbevolen overnachtingsadressen. De
secretaris antwoordt dat het bestuur iemand zoekt die deze taak op zich wil nemen. Tessica
Dam meldt zich.
- Henk Nijland heeft toegezegd de werkgroep website te versterken.
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
4. Financiën
Ton Seijsener, penningmeester, geeft een toelichting op de voorlopige exploitatie-rekening
en de voorlopige balans 2009. Voorlopig omdat het jaar nog niet voorbij is.
De vaststelling van de definitieve exploitatierekening 2009 zal op de ALV in 2010 plaats
vinden.
1

-décharge
Op voorstel van de kascommissie wordt de penningmeester décharge verleend over de
periode 27 oktober 2007 t/m 31 december 2008.
-begroting
De penningmeester geeft een toelichting op de voorlopige exploitatieregeling 2009 en de
begroting 2010.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
Dat betekent dat ook de contributie voor 2010 weer is vastgesteld op € 20 per lid en € 15 voor
een partner/gezinslid. Applaus voor de penningmeester.
-benoeming kascommissie
Fokko Bos en Henk Vink nemen afscheid. Hans Olthof zal met Willem van de Meer de kas in
februari 2010 controleren.
De voorzitter memoreert de artikelen uit de winkel en houdt een gloedvol betoog om allen te
bewegen de zojuist verschenen speld van Pelgrimswegen te kopen.
5. Plannen
- Ben Teunissen vertelt over de gevorderde plannen die er zijn om de basisgids van Kees
Roodenburg te vernieuwen. De werkgroep publicaties werkt systematisch aan de inhoud.
Hoe het uitgegeven zal worden, is nog onduidelijk.
Hij doet een beroep op de aanwezigen hem pelgrimfoto’s te sturen.
- De secretaris doet een beroep op de aanwezigen zich aan te melden om informant te zijn op
de Fiets- en Wandelbeurs in de RAI op 27 en 28 februari 2010. We hebben een stand en veel
mensen nodig, zowel wandelaars als fietsers.
6. Vacatures bestuur en werkgroepen
De voorzitter deelt mee dat Klaas van der Poel het bestuur gaat verlaten.
Er is al contact met een mogelijke opvolger: Cor Kuyvenhoven. Cor kon vandaag in verband
met familie-omstandigheden niet aanwezig zijn.
Met een mooi geschenk wordt er van Klaas van de Poel afscheid genomen. Hij wordt bedankt
voor zijn vele initiatieven, publicaties en ideeën.
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.
8. Rondvraag
- Tessica Dam zou willen dat er een (werk)groep gestart wordt ‘de vrouw alleen’;
- Klaas van de Poel houdt een pleidooi om een vrouw te zoeken voor in het bestuur.
- Niet-lid: Gaat het bestuur nog een cursus Italiaans voor pelgrims organiseren? Antwoord:
voorlopig niet.
- Idem: Houdt de vereniging een lezing op de Fiets- en Wandelbeurs in de RAI?
Antwoord: Wel een wandellezing, niet een fietslezing.
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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