Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 1 april 2017, 10.30 – 12.00 uur
Dekkerswald te Groesbeek

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 10:30 uur en heet iedereen welkom.
2. Notulen voorjaarsvergadering
De notulen van de voorjaarsvergadering 2016 worden besproken en goedgekeurd.
3. Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 en het bijbehorende jaarverslag is aan de leden verzonden. De voorzitter vraagt of
er vragen zijn over het jaarverslag.
Ella Kruzinga vraagt hoe de verdeling van de portefeuille Communicatie intern en Communicatie extern
tot stand is gekomen.
Guus Wesselink geeft aan dat de portefeuille Communicatie extern ziet op bijvoorbeeld de Fiets en
Wandelbeurs, de informatiedagen bij Pied a Terre, etc en dat de portefeuille Communicatie intern ziet
op bijvoorbeeld het vrijwilligersbeleid en contact met interne werkgroepen.
Arnoud Boerwinkel vraagt naar de status van de sponsornotitie.
Bart van den Dolder antwoord dat het concept gereed is en nog in het bestuur moet worden besproken.
Suggesties ten aanzien van de sponsornotitie zijn welkom.
Guus Wesselink vult aan dat wat hierin mee speelt is de vraag wie we als vereniging willen zijn. Wil je als
vereniging groeien of niet en wat voor sponsors passen daar dan bij en welke activiteiten ontplooi je
vervolgens.
Het jaarverslag 2016 wordt door de aanwezigen goedgekeurd. De penningmeester geeft een toelichting
op de jaarrekening 2016 en neemt met de aanwezigen de verlies- en winstrekening, de balans en de
ledengroei door.
Een aanwezige uit de zaal vraagt of de contributie verhoogd wordt.
De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is voor het komend jaar.
Jan Buis vraagt om een toelichting voor de reservering voor jubileumactiviteiten.
De penningmeester geeft aan dat er in het budget (de verwachting) voor 2016 een reservering
opgenomen was van € 1.000,-, terwijl uiteindelijk € 2.500,- daadwerkelijk gereserveerd is. Vervolgens is
d everwachting voro 2017 dat er nog eens € 1.500,- voor het jubileum gereserveerd wordt.
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de jaarrekening 2016 goed te keuren. Deze wordt goedgekeurd.
De penningmeester ligt toe dat er elk jaar een roulatie zit in de leden van de kascommissie en vraagt de
aanwezigen of er iemand is die zich voor deze positie wil melden. Vincent Oomen meldt zich aan voor de
kascommissie.
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4. Jaarplan 2017
Het jaarplan 2017 wordt besproken. De voorzitter vraagt of er vragen zijn ten aanzien van het jaar plan
2017.
Vincent Oomen vraagt hoe het onderwerp Spiritualiteit een plek krijgt binnen de activiteiten van de
vereniging.
De voorzitter antwoord dat dit in alle activiteiten van de vereniging verweven zit. Denk aan het
levenslabyrinth dat later vandaag op het programma staat, de onderwerpen in de Omnes, etc. Als het
explicitieter moet, dan horen we dat als bestuur uiteraard graag.
Annemarie Reijmers geeft aan dat het Genootschap een werkgroep Spiritualiteit heeft. Deze organiseert
in het voor- en najaar activiteiten. Inhoudelijk kan hierbij aangesloten worden.
Een aanwezige uit de zaal vraagt of er onderzoek is gedaan naar de verwachtingen van de leden. Ook in
het licht van het volgende onderwerp op de agenda, is het ook interessant om de huidige leden te
consulteren in wat zij verwachten van de vereniging.
De voorzitter geeft aan dat dit nog niet gedaan is. Het idee leeft wel, maar is nog niet uitgevoerd.
Marieke van Dorsel geeft de tip om een cursus Italiaans te organiseren vanuit de vereniging.
Guus Wesselink geeft aan dat het een leuk idee is, maar dat de vereniging daar niet toe uitgerust is om
dit praktisch uit te kunnen voeren.’
Ten aanzien van dit onderwerp geeft Marcel Hubers aan dat het Genootschap van Sint Jacob in de regio
Arnhem/ Nimegen een cursus heeft genorganiseerd. Het hoeft niet per se gratis te zijn.
Een andere mevrouw haakt daar op in en geeft aan dat de Volksuniversiteit veel taalcursussen geeft en
zij zijn regionaal georganiseerd.
De voorzitter concludeert dat er, alleen al in deze zaal, zeer diverse verwachtingen zijn van wat de
vereniging voor ze kan betekenen. De vraag is dus ook op welke wijze het bestuur eenvoudig te weten
kan komen wat men van de vereniging verwacht. Dit is iets om op te nemen voor het jaarplan 2018.
Mevrouw van Vliet geeft aan dat er bij het Genootschap van Sint Jacob bijeenkomsten zijn voor
startende pelgrims.
De voorzitter geeft aan dat wij die ook hebben: de huiskamers, de informatiedag in maart bij Pied a
Terre, de ledendagen en de workshops in het najaar tijdens de ledendagen.
5. Exit gesprekken
In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met vertrekkende leden en is een analyse uitgevoerd
op de redenen waarom leden opzeggen. De voorzitter geeft aan dat er diverse redenen voor zijn, maar
dat tot nu toe de meest gehoorde reden is, dat nadat leden eenmaal Rome bereikt hebben, men het
lidmaatschap van de vereniging direct of na enkele jaren opzegt.
Arnoud Boerwinkel vraagt hoe de vertrekkende leden zijn bevraagd.
Bart den Dolder beantwoord dat op basis van een selectie van de opzeggingen, een aantal mensen door
de bestuursleden telefonisch zijn benaderd. Ook geven mensen bij hun opzegging de reden op waarom
men opzegt. Daar wordt nu echter niet standaard naar gevraagd.
Jan Meijer haakt daar op in en geeft aan dat van de 141 opzeggingen, er 50 mensen zijn benaderd. Hij is
benieuwd naar de redenen van de overige 91 personen.
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De voorzitter geeft aan dat een steekproef van 50 personen op zich voldoende is om een goede analyse
te kunnen uitvoeren. Wellicht moeten we er naar toe dat we bij elke opzegging standaard naar de reden
van vertrek vragen.
Chris van Desse vraagt wat we dan als vereniging ná Rome nog kunnen bieden. Als veel mensen
opzeggen omdat ze Rome bereikt hebben, dan zou je ze wellicht kunnen behouden door ook andere
routes aan te bieden.
De voorzitter geeft aan dat dit een reden is/ kan zijn om de missie en visie van de vereniging te wijzigen
om leden ook te wijzen op andere routes naast die naar Rome. Dat vergt onderzoek hoe dat vorm te
geven.
Guus Wesselink vult aan dat er op de website ook een onderdeel beschikbaar is “Rome voorbij”. Er
wordt een werkgroep samengesteld van mensen die als hobby het verzamelen van informatie hebben
over diverse routes.
Ella Kruzinga vraagt zich af of dat een reden is om lid te blijven, meerdere routes.
Guus geeft aan dat een van de motivaties om lid te blijven van het Genootschap is dat er meerdere
routes zijn. Uiteraard niet de enige reden.
Elma Mulder wil het besturen meegeven dat exit gesprekken gevoerd moeten blijven worden om vinger
aan de pols te houden bij de vertrekkende leden.
Marcel Huber biedt zich aan om deel te nemen aan de werkgroep routes.
Arnoud Boerwinkel geeft aan dat hij het gevoel heeft dat we een wandelvereniging aan het worden zijn.
De voorzitter geeft aan dat hij geen reden ziet om een onderscheid te maken tussen fietsers en lopers.
Het is te vroeg in de levensfase van de vereniging om een discussie te hebben over doelgroepen.
Johnny Brock uit een compliment aan het bestuur voor de organisatie van en de stemming binnen de
vereniging. Juist omdat we naar Rome zijn gelopen blijven wij lid van de vereniging. Het vertrouwen is er
dat het bestuur netjes en adequaat de vereniging bestuurt.
6. Benoeming bestuursleden
Aan Erica Visman en Wim van Miltenburg is gevraagd om, na enige tijd als kaderlid te hebben
geopereerd, toe te treden tot het bestuur. Wim heeft hierop ja gezegd. Erica heeft om haar moverende
redenen besloten geen zitting te willen nemen in het bestuur. De voorzitter vraagt de vergadering om
de benoeming van Wim als bestuurslid goed te keuren. Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd.
7. Rondvraag
De voorzitter geeft aan dat deze dag ook met name bedoeld is voor de actieve leden van de vereniging.
Agendatechnisch is een separate dag niet gelukt. Vandaag is dus bedoeld om de actieve leen in het
zonnetje te zetten.
Jan Buis geeft aan dat hij op de website en link mist naar waar leden elkaar informeren. Jan doet een
oproep aan de leden om op de ledendag in het najaar tafels te bemensen waar de leden hun eigen
verhaal kunnen vertellen.
Marijn Bos geeft aan dat er tot voor kort geen goede aansluiting was in wandelroutes tussen Lugano en
de Via Francigena. Deze is sinds kort in kaartvorm beschikbaar en geïnteresseerden kunnen contact met
hem opnemen.
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8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst de aanwezigen veel plezier bij de geplande activiteiten.
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