Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 1 november 2014, 9.00 – 10.45 uur
College de Heemlanden, Houten.

Aanwezig: 46 leden waaronder 6 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving: 11 leden

1. Opening en mededelingen
Gert Wich, voorzitter van de vereniging, heet allen van harte welkom.
- Hij deelt mee dat bestuurslid Saskia Gischler wegens vakantie niet aanwezig is.
- Voorts deelt hij mee dat de vereniging bericht heeft gekregen van het overlijden van lid Rinus
Machielsen en hij spreekt namens de vereniging zijn medeleven uit.
- de vereniging heeft onlangs het 1500e lid ingeschreven. Dat wil dus niet zeggen dat we 1500 leden
hebben want er is een ruim aantal afmeldingen de afgelopen jaren.
- Hij deelt mee dat het bestuur op zoek is naar een maatje voor de websitebeheerder. De
werkzaamheden worden te zwaar voor een persoon, bovendien is het belangrijk dat er achtervang
komt.
2. Verslag ALV 9 november 2013
De voorzitter deelt mee dat op blz 2 vermeld staat het bestuur zich nog zal buigen over het
erelidmaatschap. Dat heeft het bestuur gedaan en dat heeft geresulteerd in een voorstel dat
behandeld zal worden onder agendapunt 5: huishoudelijk reglement.
Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag. Het wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan
de secretaris.
3. Jaarverslag 201 (verenigingsjaar 1 november 2013 – 31 oktober 2014)
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 34. 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.
Hij vestigt de aandacht op de filmpjes van Lidy Peters die ze maakte voor de Friezenkerk.
Bestuurslid Albert Beekes geeft toelichting op het formulier dat bij de ingang is uitgedeeld, zowel
over de voorkant: het Invullen van goede en goedkope overnachtingsadressen, als over de
achterkant: een oproep om activiteiten te ondernemen.
Het jaarverslag wordt daarna ongewijzigd vastgesteld.
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4. Financiën
De penningmeester leest de verklaring voor van de kascommissie bestaande uit Hans Andreoli en
Piert Beisterveld.
Over de jaarrekening 2012 zijn geen vragen. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
Op voorstel van de kascommissie wordt aan het bestuur decharge verleend.
Hans Andreoli is aftredend kascommissielid, Piet Beisterveld blijft nog een jaar, Jan Buijs meldt zich
als nieuw lid aan. Volgend jaar bestaat de nieuwe kascommissie dus uit Piet Beisterveld en Jan Buijs.
De penningmeester geeft toelichting op de begroting. Reactie: veel complimenten, één kritische
noot: de begroting blijft achter bij de uitgaven. Daar zal aan worden gewerkt, antwoordt de
penningmeester.
De begroting, inclusief de contributie voor volgend jaar, wordt ongewijzigd vastgesteld. Applaus.
5. Vaststellen Huishoudelijk reglement
De voorzitter licht toe dat het noodzakelijk was een Huishoudelijk Reglement vast te stellen om het
formaliseren van het ‘Lid van verdienste’.
Tevens was het noodzakelijk het logo vast te leggen.
Hans van Duivenbooden vraagt waarom dit document niet het officiële logo draagt terwijl er juist
geformuleerd staat dat alle officiële documenten van de vereniging dit logo dragen. De voorzitter
antwoordt dat deze omissie zal worden gecorrigeerd.
6. Bestuurszaken
De bestuursleden Cor Kuyvenhoven, Ton Seijsener en Saskia Gischler zijn aftredend. Cor
Kuyvenhoven is herkiesbaar. Met algemene stemmen wordt hij herkozen.
Penningmeester Ton Seijsener is niet herkiesbaar. Dat betekent dat we afscheid van hem moeten
nemen. De voorzitter dankt Ton voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.
Hij wil er straks bij de opening op de ontmoetingsdag op terug komen.
Saskia Gischler is ook niet herkiesbaar. Zij is wegens vakantie helaas niet aanwezig.
De AlV dankt Ton Seijsener en Saskia Gischler voor hun inzet voor de vereniging.
Het bestuur stelt Bart van den Dolder voor om Ton Seijsener als penningmeester op te volgen in het
bestuur.
Bart stelt zichzelf voor. Hij wordt met algemene stemmen benoemd.
7. Vacatures werkgroepen
- De voorzitter deelt nogmaals mede dat de werkgroep Website dringend versterking behoeft.
- Tevens deelt hij mee dat er een werkgroep Spiritualiteit is in samenwerking met het
Jacobsgenootschap.
- Werkgroep regiobijeenkomsten. 14 maart 2015 is er een regiobijeenkomst Vlaanderen gepland
onder leiding van regiocoördinator Luc Gregoir.
De andere regio’s hebben behoefte aan een regiocoördinator. Jan Meierink uit Dalfsen voelt er wel
iets voor om in die regio iets te organiseren in samenwerking met het Genootschap van Santiago.
7. Rondvraag
- Everdien Geerling roept iedereen op het Twitteraccount van de Pelgrimswegen te volgen.
Gemakkelijk te bereiken via de website.
- Maarten van Nederveen houdt een pleidooi om iets te organiseren voor leden en oud-leden
- Piet Beisterveld overhandigt 3 papieren exemplaren van het register aan het bestuur.
8. De voorzitter sluit de vergadering

Pieter Quelle
secretaris
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