Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 13 november 2010, 12.00 – 12.45 uur
College de Heemlanden, Houten.
Aanwezig: 178 personen, waarvan 143 leden en 35 niet-leden
Afwezig met kennisgeving: 18 leden

1. Opening
Gert Wich, voorzitter van de vereniging, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij stelt het bestuur en de twee aspirant-leden van 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.
2. Verslag ALV 14 november 2009
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 2010 (verenigingsjaar oktober 2009 – september 2010)
Het jaarverslag 2010 is alleen toegestuurd aan die leden die daarom hebben gevraagd.
Het is tevens op de website verschenen.
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.
Het al of niet verzamelen van overnachtingadressen wordt aan de orde gesteld. Bestuur vindt het een
belangrijk onderwerp maar heeft hierbij absoluut hulp nodig van een zelfstandig draaiende werkgroep.
Johannes Elzinga en Frieda Ligthart bieden aan de werkgroep te trekken.
Bij het onderwerp: relatie met het Genootschap van Sint Jacob memoreert de secretaris dat de
vereniging een kast om niet heeft gekregen voor de publicaties en reisboeken.
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
4. Financiën
Ton Seijsener, penningmeester, geeft een toelichting op de voorlopige exploitatie-rekening en de
voorlopige balans 2010. Voorlopig omdat het jaar nog niet voorbij is. De vaststelling van de
definitieve exploitatierekening 2010 zal op de ALV in 2011 plaats vinden.
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- décharge
Op voorstel van de kascommissie wordt de penningmeester décharge verleend over de periode 1
januari 2009 t/m 31 december 2009.
-begroting
De penningmeester geeft een toelichting op de voorlopige exploitatieregeling 2010 en de begroting
2011.
De voorzitter laat de aanwezigen het Handboek van de vereniging zien dat onlangs is verschenen
onder de bezielende leiding van bestuurslid Ben Teunissen. Het handboek krijgt van binnen en buiten
de vereniging veel lof toegezwaaid.
Hij vertelt voorts dat het bestuur gepland heeft komend jaar 4 digitale Nieuwsbrieven uit te brengen en
2 gedrukte afleveringen van het nieuwe tijdschrift Omnes. Hij verzoekt de aanwezigen zoveel
mogelijk commentaar te leveren want daar heeft de redactie wat aan.
Aanwezigen gaan akkoord.
Henk Nijland vraagt of de baten van de winkel niet wat opgeschroefd kunnen worden.
De voorzitter antwoordt dat de winkel vooral bedoeld is als service en dat het bestuur dat graag zo
houdt.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
Dat betekent dat ook de contributie voor 2011 weer is vastgesteld op € 20 per lid en € 15 voor een
partner/gezinslid.
-benoeming kascommissie
Fokko Bos en Henk Vink nemen afscheid. Hans Olthof zal met Harrie Breukel en Jaap de Bruijn de
kas in februari 2010 controleren.
De voorzitter memoreert de artikelen uit de winkel en houdt wederom een gloedvol betoog om alle
artikelen te kopen.
5. Benoeming nieuwe bestuursleden
Het bestuurslid Henk Brassinga treedt af en Cor Kuyvenhoven en Saskia Gischler zijn kandidaat. Het
bestuur hecht aan benoeming van beide leden, zodat het bestuur iets uitgebreid wordt.
Beide kandidaatsleden worden per acclamatie gekozen.
6. Plannen en vacatures werkgroepen
De vereniging heeft vele extra handjes nodig om alle gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren. Wie
zich geroepen voelt om een werkgroep te versterken kan zich na de vergadering bij de betreffende
coördinator melden.
8. Rondvraag
- Jan vd Tang vraagt zich af waarom in het logo geen fietser staat. Hij stelt voor om dat alsnog in het
logo op te nemen. De voorzitter zegt dat we dat niet gaan doen. Er is in het verleden veel en intensief
over overlegd en dit is het resultaat. De fietser hoeft zich niet gediscrimineerd te voelen want hij komt
overal terug in de uitingen van de vereniging.
- Klaas vd Poel vraagt zich af of er gestreefd moet worden naar een afdeling in België.
Voorzitter: we zijn nog te klein voor afdelingen. Wellicht over 5 jaar.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder nog een prettige dag.

Pieter Quelle
secretaris
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