Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 10 november 2012, 10.00 – 10.50 uur
College de Heemlanden, Houten.
Aanwezig: 48 leden waaronder 6 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving: 8 leden

1. Opening
Gert Wich, voorzitter van de vereniging, heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij memoreert dat
het de vijfde keer is dat er een ALV wordt gehouden, het is dus een lustrumjaar. Reden voor feest en
bezinning. Het bestuur heeft zich bezonnen op maatregelen die genomen moeten worden om de
vereniging die sterk groeit, beheersbaar te houden. Daarover straks meer.
Vervolgens licht de voorzitter de agenda toe.
Er zijn 8 berichten van verhindering.
2. Verslag ALV 12 november 2011
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Het wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2012 (verenigingsjaar 1 november 2011 – 31 oktober 2012)
Het jaarverslag 2012 is alleen toegestuurd aan die leden die daarom hebben gevraagd.
Het is tevens op de website verschenen.
De secretaris geeft een toelichting:
Het aantal leden groeit gestaag. De vereniging heeft nu 656 leden.
De voorzitter deelt mee dat de vereniging de pioniersfase aan het ontstijgen is en in de ‘puberteit’
komt. Er zullen stappen gezet moeten worden naar professionalisering. Zo is besloten dit jaar over te
stappen op automatische incasso en de ledenadministratie en financiële administratie aan elkaar te
koppelen via een on-line boekhoudsysteem waardoor de vereniging niet afhankelijk is van één persoon
op één computer. Het is een operatie die een flinke wissel trekt op de afdeling financiën en de
ledenadministratie omdat er in de overgangsfase een dubbele boekhouding wordt bijgehouden.
De voorzitter doet een beroep op de leden om mee te werken aan het incassosysteem.
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
4. Financiën
-verklaring kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Harry Breukel en Jaap de Bruijn, heeft de jaarrekening 2011
goedgekeurd. Op voorstel van de kascommissie wordt de penningmeester decharge verleend over de
periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011.
Beide kascommissieleden zijn aftredend. Frits Rongen en Hans Andreoli melden zich aan voor
volgend jaar.
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-vaststellen jaarrekening
Henk Nijland vraagt zich af hoe het komt dat er meer geld voor de Omnes is uitgegeven dan begroot.
Is er niet goed begroot? Of lopen de kosten uit de hand?
De voorzitter deelt mee dat er door het jubileumnummer, dat omvangrijker is dan gepland, meer
kosten hebben gemaakt dan begroot. Dat wist het bestuur van tevoren maar het bestuur vond het
verdedigbaar want het kon van de reserve worden afgeboekt. Voor volgend jaar zijn er budgetten
vastgesteld en daar mogen de verschillende werkgroepen niet overheen.
-voorlopige exploitatie en begroting 2013
Aan de orde is het voorstel van het bestuur om de kosten van de jaarlijkse contributie te verhogen naar
23 euro voor hoofdleden met de mogelijkheid van 1.50 euro korting als men met automatische incasso
betaalt. De inschrijvingskosten gaan omhoog naar 18 euro. Daar krijgt men wel het handboek ‘Op
pelgrimstocht naar Rome’ gratis voor.
Een lidmaatschap voor een partner/gezinslid blijft 15 euro. Geen verhoging dus.
Toelichting: het bestuur wil het lid zijn zo laagdrempelig mogelijk houden. Inschrijving nieuwe leden
kost relatief veel tijd. Daar mag wel voor betaald worden.
Er vindt een stevige discussie plaats over dit onderwerp waarbij allerlei invalshoeken aan de orde
komen. Zo vraagt Ingrid Koedijk zich af waarom men eigenlijk lid zou willen worden. Alle informatie
is toch vrijelijk beschikbaar via de website. Moet de website niet geheel of gedeeltelijk worden
afgeschermd? Het bestuur zal zich over dit onderwerp in de naaste toekomst beraden.
Uiteindelijk wordt er over het contributievoorstel gestemd. Het bestuursvoorstel wordt met 45 voor en
3 tegen aangenomen.
5. Bestuurszaken
Reglementair aftredend zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alle drie zijn
herkiesbaar.
Alle drie worden herbenoemd.
De voorzitter doet wel een oproep aan de aanwezigen om na te denken over een mogelijk
bestuurslidmaatschap. Volgend jaar zijn waarschijnlijk twee nieuwe leden nodig.
6. Werkgroepen
De redactie kan nog nieuwe redacteuren gebruiken, de commissie website zoekt nog versterking en er
is altijd nieuw bloed nodig bij informatieve activiteiten als bemanning van de stand op de Fiets- en
Wandelbeurs en dgl.
Wil iedereen die zich geroepen voelt een steentje bij te dragen dat na de vergadering melden bij de
betreffende coördinator of bij de secretaris.
7. Rondvraag
- Maarten Nederveen en Co vd Maas spreken hun grote waardering uit voor het bestuur en alles wat
onder hun verantwoordelijkheid wordt verricht.
- Ruud van Scheijndel vraagt of er geen regionale activiteiten georganiseerd kunnen worden.
- Klaas vd Poel benadrukt opnieuw het belang van internationale contacten.
- Elizabeth van Wensveen verzoekt of het bestuur zich bezig wil houden met het verhogen van de
veiligheid in Italië. Henriët Gerritse sluit zich daarbij aan.
8. De voorzitter sluit de vergadering

Pieter Quelle
secretaris
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