Visie
We leven in een geseculariseerde en individualistisch ingestelde samenleving. In toenemende
mate gaan mensen, meer dan eens, voor kortere of langere tijd op pad, zoekend naar vrijheid,
avontuur of een bevrijding van de dagelijkse hectiek, daarbij zichzelf testend op een sportieve
wijze en werkend aan bewustwording, zingeving en innerlijke rust. Het beeld van lege kerken,
volle pelgrimswegen en wachtlijsten voor meditatiecursussen laat zien dat spiritualiteit een
belangrijk thema in het leven van menigeen is geworden. Naast het druk begane pad naar
Santiago de Compostella komen andere pelgrimswegen, voorop die naar Rome, steeds meer
in de belangstelling te staan.

Missie
Onze vereniging brengt middels diverse media en/of activiteiten mensen samen die
geïnteresseerd zijn in ‘pelgrimeren’. We willen een actief platform zijn waarop we ervaring
met en informatie over ‘het pelgrimeren’ en over diverse routes toegankelijk maken voor een
ieder die zich voorbereidt op zijn/haar (volgende) pelgrimsweg. Ons belangrijkste accent ligt
daarbij op de pelgrimsweg naar Rome, maar daarnaast schenken we tevens aandacht aan
andere (grote) Europese pelgrimswegen met uitzondering van de wegen naar Santiago, omdat
hierover alle benodigde informatie beschikbaar is via het Nederlands Genootschap van
Santiago. Waar nodig om dit doel te bereiken werken we samen met andere organisaties en/of
ondernemen we initiatieven om deze missie te realiseren.
Om onze missie te laten slagen
• maken we gebruik van een professionele en efficiënte ledenadministratie
• realiseren we een ruimhartig, interactief en professioneel informatie- en
communicatiebeleid
• ontwikkelen we instrumenten voor onderlinge uitwisseling en bieden we ruimte aan
leden die informatie zoeken en/of ervaringen willen delen
• richten we voor onze vrijwilligersorganisatie een duidelijke organisatiestructuur
vergezeld van eenduidige taakomschrijvingen in
• maken we voortvarend werk van het geven van informatie aan mogelijk toekomstige
leden

Kernwaarden
• verbondenheid en openheid
• zelfstandigheid en ontmoeting
• bezinning en uitdaging
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Korte toelichting
De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons getoond dat onze leden ook àndere
pelgrimspaden bewandelen en ons daarover informatie vragen en om publicatie van
ervaringen verzoeken. Hoewel onze hoofdtaak “Rome” blijft, willen we ook de andere
pelgrimsroutes bewust verder belichten. Denk aan aandacht op website, handboek,
nieuwsbrief, Omnes. Daarnaast willen we bewust aandacht schenken aan “het pelgrimeren” .
Wat is pelgrimeren eigenlijk, wat doet het met je, bestaat er zoiets als pelgrimsspiritualiteit en
hoe houd je dat gevoel van onderweg vast? Vragen die velen zullen herkennen. Als vereniging
willen we hier nadrukkelijker dan voorheen activiteiten in ontplooien. Door bijvoorbeeld op
kleinschalige wijze elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken over opgedane of te
verwachten ervaringen kan er mogelijkerwijs van verbreding en verdieping sprake zijn.
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Wat gaan wij in de komende jaren doen om onze visie en missie te
realiseren?
We onderscheiden in elk geval de volgende terreinen:
1.
2.
3.
4.

Visie en beleid
Organisatie
In- en externe communicatie
Financiën

Uitwerking
Jaarplan 2016
1. Visie en beleid
Wat zijn we dit jaar van plan?
•
•
•
•

Bespreken van concept visie/missie in bestuur en ALV april
Zonodig aanpassen van visie/missie
Visie/missie ter goedkeuring voorleggen aan ALV november
Opstellen meerjaren plan 2017 - 2020

2. Organisatie
Wat zijn we dit jaar van plan?
• Portefeuilles verdelen binnen bestuur – is gebeurd. Portefeuilleverdeling is als
volgt:
- Voorzitter – cor kuyvenhoven; strategie, visie, bewaken beleid;
voorzitter@pelgrimswegen.nl
- Secretaris – herman groenewold; organisatie, coördinatie, pelgrimsregister,
beschikbaarheid stukken in de cloud; secretaris@pelgrimswegen.nl;
info@pelgrimswegen.nl
- Penningmeester – bart van den dolder, penningmeester@pelgrimswegen.nl
- In- en externe communicatie – guus wesselink; website en sociale media,
redactiecommissie en geschreven uitingen, pers, beurzen, bevriende
verenigingen, informatiedagen; evenementen@pelgrimswegen.nl
- en
ed piek; ledendag, regionalisering, vrijwilligersbeleid en werving,
werkgroepen (bestaand en/of nieuw), evenementen@pelgrimswegen.nl
- Project huiskamerpelgrims – erica visman
- Wim Miltenburg; ledendag
•

Opstellen van organogram, waarbij we toewerken naar een structuur met werken/of projectgroepen die binnen een duidelijk (financieel en inhoudelijk)
mandaat vorm en inhoud geven aan de hen door het bestuur opgedragen taak.

•

Afvloeiingsvolgorde bestuur opstellen en vaststellen

•

Digitaal bijhouden van het Pelgrimsregister

•

ICT
-

aanwezige en gewenste kennis, risico’s en behoeften in kaart brengen
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•

ledenadministratie
- voortgang waarborgen
- arbeidsintensieve proces van inschrijven veranderen, mogelijk in relatie met
nieuwe website
- exit gegevens verzamelen – waarom zeggen leden op? Bestuursleden houden
exitgesprekken

3. In- en externe communicatie
Wat zijn we van plan in 2016 ?
Portefeuille Guus (vooral extern gericht):
• PR/Marketing
- We stellen een plan van aanpak op
•

Website en sociale media
- Ná de zomer is de nieuwe website online
- Voortgang bewaken van activiteiten op sociale media (Twitter; Facebook)

•

Redacties, geschreven uitingen
- relatie bestuur - redactie bewaken; aanwezigheid redactie bij
bestuursvergaderingen
- nieuwe folder (laten) produceren

•

Informatiezaterdagen
- Dit jaar organiseren we géén informatiemomenten op zaterdag in Utrecht

•

We nemen deel aan meerdere beurzen en infomarkten
- Fiets- en wandelbeurs Nederland
- Fiets- en Wandelbeurs Antwerpen
- Voor- en najaarsbijeenkomst Genootschap van St. Jakob
- Informatiedag Pied à Terre
- We denken na over de vraag over welke kennis en welke materialen de
informanten die betrokken zijn bij deze activiteit dienen te beschikken
- We zoeken coördinatoren voor deze deeltaken, voor zover die er nu nog niet
zijn

Portefeuille Ed (vooral intern gericht):
• leden- en ontmoetingsdagen
- relatie met regionale activiteiten nader definiëren
- website zo inrichten dat digitaal betalen mogelijk wordt
- altijd aandacht voor lopers èn fietsers
- we houden een proef met een ALV in het voorjaar
- Werkgroep tienjarig jubileum (2017) starten
•

Regionalisering
- We organiseren een regiodag in Zuid-West Nederland ism het NGSJ
- We organiseren een dergelijke dag in Mechelen (Vlaanderen)
- Vaststellen welk doel we hebben met de huidige en toekomstige regionale
activiteit
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•

Vrijwilligersbeleid
- Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid; bespreken en voorleggen aan ALV
november
- Organiseren van een dag voor onze ruim 90 vrijwilligers als teken van dank en
waardering
- Afsluiten van een collectieve ver zekering voor onze vrijwilligers voor zover
zij handelen in dienst van de vereniging.
- Aanleggen database van onze vrijwilligers: “wie doet/deed wat/wanneer”?
- Werving nieuwe vrijwilligers voor duidelijk afgebakende taken of klussen

Portefeuille van Erica:
• We starten een project “huiskamerpelgrims”
- We richten ons op leden en nog niet leden; kernwoorden: kleinschaligheid,
warme persoonlijke banden; vasthouden enthousiasme; draagvlak vergroten;
pelgrimsgevoel delen
- Zoeken en instrueren van gastheren en/of – vrouwen
- Ruimte laten voor verschillende invulling
- Bij verkrijgen en beschikbaar stellen van emailgegevens van leden: privacy
waarborgen
4. Financiën
- Uitgangspunt bespreken en vaststellen: betaalt iedereen die naar Rome gaat en
van onze kennis gebruik maakt, op enigerlei wijze mee aan de vereniging?
- (Meerjaren-) begroting opstellen en bewaken
- Scherpere aandacht voor kosten van beleidsintensiveringen
- Twee keer per jaar tussentijdse rapportages aan bestuur
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