Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 12 november 2011, 11.30 – 12.30 uur
College de Heemlanden, Houten.
Aanwezig: 212 personen, waarvan 138 leden en 74 niet-leden
Afwezig met kennisgeving: 20 leden

1. Opening
Gert Wich, voorzitter van de vereniging, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. In het bijzonder heet hij Joost Bol welkom, voorzitter van het Nederlands Genootschap van
Sint Jacob en feliciteert hem met het 25-jarig bestaan van hun vereniging.
Ook heet hij Kees Roodenburg en Klaas van der Poel, nestors van onze vereniging, van harte welkom.
Hij stelt het bestuur voor en geeft een korte toelichting op de agenda van de ledenvergadering en op de
opzet van de ontmoetingsdag.
2. Verslag ALV 13 november 2010
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 punten. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2011 (verenigingsjaar oktober 2010 – september 2011)
Het jaarverslag 2011 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. Wij zitten nu op 520 leden.
Dit is een mooi moment om het 500ste lid in het zonnetje te zetten. Henny van der Kooi krijgt een grote
bos bloemen van de voorzitter.
Het bestuur heeft de volgende prioriteiten gesteld: het professionaliseren van de ledenadministratie,
het onderhouden van de website, het organiseren van informatiedagen en van de Ontmoetingsdag en
het realiseren van twee gedrukte exemplaren van de Omnes plus vier digitale Nieuwsbrieven.
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
-Kees Roodenburg merkt op dat hij geschrokken is van het aantal opzeggingen: 92.
De voorzitter haakt hier op in en antwoordt dat het probleem van ‘binding met de leden’ de volle
aandacht van het bestuur heeft. Hoe versterk je de binding? Juist door de opzet van de
Ontmoetingsdag vandaag, juist door het realiseren van de Omnes en de Nieuwsbrieven. Maar het kost
veel geld en daar moet het bestuur toch terdege rekening mee houden.
-Henk Nijland beveelt aan het fenomeen ‘donateur’ in het leven te roepen.
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-Joep Winters vraagt zich af of de vereniging niet zelf een oorkonde moet gaan uitgeven want niet
iedereen blijkt een Testimonium van het Vaticaan te kunnen bemachtigen. De voorzitter antwoordt dat
een commissie van de vereniging o.l.v. Bert Roebert een uitvoerig gesprek gevoerd heeft met Mgr.
Bruno Vercesi.
Tijdens dit gesprek bleek dat eenzelfde verwelkoming van pelgrims in Rome als in Santiago niet
realiseerbaar is. De vereniging heeft goede contacten met de Friezenkerk die ook een prachtig
testimonium uitreikt.
- Klaas van der Poel vraagt zich af welke internationale contacten er zijn met verenigingen voor
Romegangers. In Italië bijvoorbeeld en in Engeland. Klaas zegt toe het bestuur bij de contacten te
assisteren.
- Op de vraag over het verzamelen en rubriceren van overnachtingsadressen langs de diverse routes
gaat Johannes Elzinga uitvoerig in. Hij heeft samen met zijn vrouw Frieda onderzocht of het wel zin
heeft, gezien de grote investering in tijd en rekening houdend met welke informatie al beschikbaar is.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur gekozen heeft voor een groeimodel van aanbevolen
overnachtingsadressen. Maandelijks wordt er één gekozen en er een klein artikeltje aan gewijd in de
Omnes of in een van de Nieuwsbrieven. Leden worden uitgedaagd om goede ervaringen met goedkope
overnachtingsadressen op te schrijven.
4. Financiën
- verklaring kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Hans Olthof en Harry Breukel, heeft de jaarrekening 2010
goedgekeurd. Op voorstel van de kascommissie wordt de penningmeester decharge verleend over de
periode 1 januari 2010 t/m 31 december 2010.
- Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Harry Breukel en Jaap de Bruijn.
- voorlopige exploitatierekening 2011 en begroting 2012
Ton Seijsener, penningmeester, geeft een toelichting.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting. De contributie wordt weer ongewijzigd
vastgesteld op € 20 per lid en € 15 voor een partner/gezinslid.
5. Plannen en vacatures werkgroepen
- eerste lustrum
Op 27 oktober 2007 werd de vereniging opgericht en dat betekent dat we volgend jaar ons eerste
lustrum vieren. Er dient een lustrumcommissie te komen o.l.v. bestuurslid Cor Kuyvenhoven.
Commissieleden gevraagd. Marinka van Beek, Patricia Cuelenaere en Everdiene Geerling melden zich
- website
De website is ons kroonjuweel, volgens de voorzitter. Pieter Quelle heeft behoefte aan een tweede
man. Hans van der Kooi meldt zich.
- Ook de redactie van Omnes kan nog medewerkers gebruiken. Wie geïnteresseerd is, kan zich melden
bij Ben Teunissen. Plannen komend jaar: vier digitale Nieuwsbrieven en twee gedrukte afleveringen
van Omnes, waarvan een jubileumnummer.
6. Rondvraag
- Joost Bol deelt mee dat de leden van de vereniging ook welkom zijn in de pelgrimshuizen van het
Jacobsgenootschap.
- Klaas van der Poel wil graag een werkgroep Jeruzalem leiden. Hij vraagt of belangstellenden zich
bij hem willen melden..
-Arnoud Boerwinkel wil graag een forumpagina op de website.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder nog een prettige dag.

Pieter Quelle
secretaris
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