Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 9 november 2013, 9.00 – 10.45 uur
College de Heemlanden, Houten.
Aanwezig: 47 leden waaronder 6 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving: 24 leden

1. Opening
Gert Wich, voorzitter van de vereniging, heet allen van harte welkom. Hij geeft antwoord op de vraag
die hij zelf stelt: ‘Waarom begint de ALV zo vroeg?’ Uit de evaluatie van vorig jaar is gebleken dat
men graag het hele programma van de ontmoetingsdag wil bijwonen. Dus heeft het bestuur besloten
de aanvang te vervroegen.
2. Verslag ALV 10 november 2012
tekstueel: de secretaris meldt dat in de tekst van de rondvraag de naam Maarten Nederveen staat, dat
moet zijn: Maarten van Nederveen.
Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag. Het wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2013 (verenigingsjaar 1 november 2012 – 31 oktober 2013)
De secretaris geeft toelichting op het jaarverslag.
Het aantal lopers dat in 2013 Rome heeft bereikt -en dat ons heeft gemeld- is inmiddels opgelopen tot
51. Het aantal fietsers telt nu 39.
Hij roept de aanwezigen op om, indien nog niet gedaan, het registerformulier in te vullen en lezingen
door te geven zodat die op de website kunnen worden vermeld.
Ook worden er opnieuw vrijwilligers gevraagd, vooral voor de werkgroep evenementen.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
4. Financiën
-verklaring kascommissie
De penningmeester leest de verklaring voor van de kascommissie bestaande uit Hans Andreoli en Frits
Rongen.
Over de jaarrekening 2012 zijn geen vragen en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
Op voorstel van de kascommissie wordt aan de penningmeester en aan het bestuur décharge verleend.
Frits Rongen is aftredend kascommissielid, Piet Beisterveld meldt zich aan.
Volgend jaar bestaat de nieuwe kascommissie dus uit Hans Andreoli en Piet Beisterveld.
-voorlopige exploitatie 2013 en begroting 2014
Frans Linssen vraagt hoe het zit met de ontwikkeling van het ledenbestand. De voorzitter antwoordt
dat het ledenbestand zich stabiliseert. We groeien nog wel maar relatief langzaam. Dat komt enerzijds
doordat redelijk veel leden jaarlijks opzeggen en anderzijds doordat er minder aanwas is dan bedacht.
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Jan Meijerink is van mening dat we maar moeten accepteren dat leden opzeggen. Men gebruikt de
informatie, loopt of fietst naar Rome en zoekt een nieuwe uitdaging. Het heeft met de aard van de
vereniging te maken.
De voorzitter memoreert dat het bestuur toch twee hoofdpijlers blijft zien bij de doelstellingen:
a. informatie geven aan vooral nieuwe leden en b. binding zoeken met bestaande leden. Dat is ook de
reden dat we dit jaar met een proef gestart zijn m.b.t. regionale bijeenkomsten. De vergadering is het
met dit beleid eens.
De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd. De contributie blijft ongewijzigd.
5. Bestuurszaken
Bestuurslid Ben Teunissen is aftredend en niet herkiesbaar. Dat betekent dat we afscheid van hem
moeten nemen. De voorzitter dankt Ben voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan en wat hij
nog gaat doen. Ben blijft eindredacteur van de Nieuwsbrief en van Omnes. Ben heeft een
afscheidscadeautje voor de vereniging: een stempel met het logo, het eerste stempel in het paspoort.
Iedereen is vol bewondering voor dit originele cadeau.
Het bestuur stelt Albert Beekes voor om Ben op te volgen in het bestuur.
Albert stelt zichzelf voor. Hij wordt met algemene stemmen benoemd.
Er gaan stemmen op om Ben Teunissen tot erelid te benoemen. De secretaris vraagt zich af of de
vereniging statutair het erelidmaatschap kent en zo ja wat dat dan inhoudt. Het bestuur zal zich
hierover buigen.
6. Werkgroepen
Harry Breukel meldt zich aan bij de werkgroep Evenementen. Anderen graag na de vergadering
contact opnemen met de betreffende coördinatoren.
7. Rondvraag
- Klaas van der Poel meldt dat er een nieuw initiatief is van het Jacobsgenootschap en de vereniging
pelgrimswegen naar Rome nl. het starten van een werkgroep: nieuwe doelen. Doelstelling is andere
pelgrimsdoelen inventariseren en beschrijven. Lid van deze werkgroep zijn Klaas van der Poel, Terie
Leijs en Ruud Bruggeman. Klaas vraagt of belangstellenden zich bij hem willen melden.
- Luc Gregoir vraagt of het geen tijd wordt een Belgische poot van onze vereniging op te richten.
De voorzitter antwoordt dat wij niet de behoefte hebben een soort multinational te worden met
vertakkingen elders in Europa. Wel willen we regiocoördinatoren alle hulp toezeggen bij het
organiseren van regioactiviteiten.
8. De voorzitter sluit de vergadering

Pieter Quelle
secretaris
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