JAARVERSLAG 2016
Vooraf
Voor u ligt het beknopte jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar, 2016.
Totnogtoe presenteerden we het jaarverslag in de ledenvergadering die we in het najaar hielden. Dat
verslag besloeg een zogenaamd verenigingsjaar, van november tot en met oktober. Het financiële
verslag ging echter over het voorbije kalenderjaar.
Sinds vorig jaar presenteren we de jaarrekening in het voorjaar en dat gaan we nu ook met het
jaarverslag doen. Daardoor beslaan beide documenten dezelfde tijd: het afgelopen kalenderjaar.
Dat betekent voor deze keer wel dat u voor het grootste deel dezelfde tekst zult lezen als in het
verslag wat u op 19 november 2016 reeds voorgelegd kreeg en goedkeurde.

We hebben ook in het afgelopen jaar niet stilgezeten: de missie en visie werd opnieuw geformuleerd
en een jaarplan opgesteld, we hadden een extra ledenbijeenkomst in het museum Catharijneconvent
in Utrecht, het project “huiskamerpelgrims” werd gestart en de nieuwe website ging de lucht in.
Al die activiteiten (en we deden nog meer dan hierboven aangeroerd), zijn sneller opgeschreven dan
daadwerkelijk uitgevoerd. Tientallen vrijwilligers hebben er veel, soms héél véél uren werk ingestopt.
Onze dank is groot: zonder jullie zijn we als vereniging absoluut niet in staat te doen wat we deden.
Hartelijk dank voor jullie enthousiaste, deskundige en belangeloze inzet!
Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op de voorjaars ledendag, 1 april 2017, Groesbeek
Cor Kuyvenhoven
Voorzitter

1. Bestuur en organisatie (portefeuilles Herman en Cor)
In 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Herman Groenewold, Ed Piek, Guus Wesselink, Bart van den Dolder en Cor Kuyvenhoven.
Erica Visman en Wim van Miltenburg werden als niet- bestuurslid met een eigen taak
toegevoegd aan het bestuur.
Aan beiden werd aan het einde van het verslagjaar gevraagd of zij formeel zouden willen
toetreden tot het bestuur. Erica zag daar vanaf en Wim zegde toe.
De portefeuilleverdeling binnen het bestuur was als volgt:
- Cor Kuyvenhoven - voorzitter; strategie, visie, bewaken beleid;
voorzitter@pelgrimswegen.nl
- Herman Groenewold - secretaris; organisatie, coördinatie, pelgrimsregister,
beschikbaarheid stukken in de cloud; secretaris@pelgrimswegen.nl;
info@pelgrimswegen.nl
- Bart van den Dolder – penningmeester; ledenadministratie;
penningmeester@pelgrimswegen.nl
- Guus Wesselink - in- en externe communicatie, website en sociale media,
redactiecommissie en geschreven uitingen, PR en marketing; gwesselink@live.nl
- Ed Piek – ledendag (tot november), regionalisering, vrijwilligersbeleid en - werving,
werkgroepen (bestaand en/of nieuw); informatiedagen;
evenementen@pelgrimswegen.nl
- Erica Visman - project huiskamerpelgrims
- Wim van Miltenburg – nog geen taken in grootste deel van het jaar vanwege lange
pelgrimstocht, ledendagen (vanaf november)

We stelden een schema van aftreden op :
2018: Cor Kuyvenhoven
2018: Bart van den Dolder
2019: Guus Wesselink
2020: Ed Piek
Herman Groenewold
2022: Wim van Miltenburg (afhankelijk van benoeming tot bestuurslid door de ledenvergadering)
Het bijhouden van het pelgrimsregister gaan we digitaal doen. Wat de ledenadministratie
betreft, is het belangrijk gebleken dat we de voortgang en de continuïteit blijven waarborgen.
We verzamelden exitgegevens en probeerden te achterhalen waarom leden hun lidmaatschap
opzegden. Wellicht kunnen we dingen beter doen? In het voorjaar van 2017 hopen we meer te
kunnen melden over die redenen. Het aantal e- mailadressen in gebruik binnen de vereniging zal
worden opgeschoond en er zal een eenduidige layout voor uitgaande post (mail en papier)
worden ontwikkeld.
Van de Erven Rein Bloem ontvingen we veel materiaal wat hij gebruikt heeft voor zijn boeken en
lezingen. Zijn boek: ’De weg der wonderen’ is daarvan misschien wel het bekendste. Het is onze
intentie om tijdens de ledendag 2017 in het najaar dit materiaal (deels) te gebruiken bij de
realisatie van een tentoonstelling.
We besloten dat het jubileumjaar 2017, waarin we ons tienjarig bestaan vieren, start in het
najaar en door zal lopen tot het voorjaar van 2018. Extra activiteiten en/of uitgaven worden
nader uitgewerkt.
Op de voorjaarsvergadering in april 2017 zal Wim van Miltenburg worden voorgedragen als
bestuurslid met als takenpakket leden- en ontmoetingsdagen.

2. Communicatie intern (portefeuille Ed)
Als proef organiseerden we een ledenbijeenkomst in april in Museum Catharijneconvent in
Utrecht. Daar was op dat moment een tentoonstelling over Franciscus van Assisi. We bespraken
de concept visie/missie, die op veel steun van de leden kon rekenen; we kregen een voorproefje
van de nieuwe website, bespraken de jaarrekening 2015 (en kregen daar de goedkeuring van de
vergadering voor) en tot slot kregen we een deskundige inleiding op de tentoonstelling die elk lid
daarna op eigen gelegenheid kon bezoeken.
De proef is volgens ons geslaagd en we besloten om standaard in het voorjaar eveneens een
(bescheiden) ledendag te organiseren.
De leden- en ontmoetingsdag in het najaar, 19 november in Houten, werd weer druk bezocht.
Meer dan 200 leden waren aanwezig.
Er werd in Zuid-West Nederland een succesvolle regio dag gehouden in samenwerking met het
Genootschap van St. Jakob. Ook in Vlaanderen werd een regio dag georganiseerd waarop veel
Vlaamse leden aanwezig waren.
We maakten een eerste aanzet tot het formuleren van vrijwilligersbeleid en spraken af dat we
voor onze ongeveer 90 enthousiaste vrijwilligers een aparte activiteit zullen organiseren. Door
ziekte van de portefeuillehouder heeft deze activiteit in 2016 nog niet plaats gehad, maar is
verschoven naar het voorjaar van 2017. Wel kregen alle vrijwilligers een eindejaars groet met
bedankje van het bestuur. Aandachtspunt daarbij is de lijst met vrijwilligers. Die is nog niet 100%
kloppend, zo bleek in de praktijk.
Gestart werd met het in kaart brengen van “wie doet wat” : taken van individuele vrijwilligers en
taken van bestaande werkgroepen.

3. Communicatie extern (portefeuille Guus)
Onze vereniging gaf acte de présence op de Fiets- en Wandelbeurzen die in Nederland (Utrecht)
en Vlaanderen (Antwerpen) werden gehouden. Veel vrijwilligers gaven daar aan de honderden
belangstellenden tekst en uitleg over de vele wegen die, zoals je weet, naar Rome leiden. Leden
van de vereniging gaven op de beurs goedbezochte lezingen, waardoor interessante gesprekken
ontstonden. Nieuwe leden werden ingeschreven.
We organiseerden in samenwerking met reisboekhandel Pied à Terre een informatiebijeenkomst
in hun winkel in Amsterdam. Het was passen en meten, want erg druk, maar we kijken op een
succesvolle middag terug.
Vanwege al deze activiteiten èn het nieuwe project huiskamerpelgrims besloten we om dit jaar
als proef géén informatiezaterdagen in het Jakobshuis in Utrecht te houden.
Ook op de voor- en najaarsbijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob was
onze vereniging aanwezig om informatie te geven aan mensen die na Santiago iets anders willen.
Dankzij één van onze trouwe leden is de vereniging aanwezig op Facebook en op Twitter.
De redactie, een trouwe groep professionele enthousiastelingen die zich bezighoudt met de
Omnes, de Nieuwsbrief, andere digitale media en het maken van andere gedrukte uitingen, zoals
de folder en het handboek was ook dit jaar weer druk bezig.
Zij zorgden voor een nieuwe folder, passend bij de uitstraling die de nieuwe website heeft.
Er verschenen weer twee Omnessen en een aantal digitale nieuwsbrieven.
Onder leiding van de ex-voorzitter zorgde een team van enthousiaste en deskundige
medewerkers voor een vlotte overgang van de oude naar de nieuwe website. En daar komt veel
méér bij kijken dan nu in één enkele zin opgeschreven wordt! Vanaf de zomer hebben we een
prachtige nieuwe site in de lucht. De statistieken wijzen uit dat velen onze site weten te vinden
en daar langer dan gebruikelijk op vertoeven.
Met het Genootschap van St. Jakob was er contact over deelname van onze vereniging aan het
wetenschappelijke project: Camino Academie.

4. Leden- en ontmoetingsdagen (portefeuille Wim)
Evaluaties van de voorjaarsbijeenkomst en van de leden- en ontmoetingsdag in het najaar
vonden plaats, mede op grond van de afgenomen enquête. Besloten werd om de
voorjaarsbijeenkomst voortaan op te nemen in onze activiteitenkalender. Het programma willen
we bescheiden houden en gericht op leden. Bespreken van de jaarstukken is vast onderdeel.
Daarnaast willen we iets extra’s aan de leden aanbieden, zonder daarmee een kopie van de
najaarsbijeenkomst te willen neerzetten. De najaarsbijeenkomst 2017 zal gehouden worden op
18 november in Zwolle in het klooster van de Dominicanen.

5. Project huiskamerpelgrims (portefeuille Erica)
Dit project richt zich op leden en (in bescheiden mate) niet-leden. Toen we vroegen of er leden
waren die medepelgrims in hun eigen huis zouden willen ont vangen, met als doel het
uitwisselen van ervaringen; het delen van het pelgrimsgevoel en het vasthouden van het eigen
enthousiasme, gaven velen zich op. We spraken af dat ook niet-leden welkom zijn, zij het één
keer. Met betrekking tot de invulling van een huiskamerbijeenkomst willen we voldoende ruimte
laten voor de gastheer en/of gastvrouw om eigen accenten bij de invulling mogelijk te maken:
wel of niet wandelen? Wel of niet een lunch? ’s Middags, ’s avonds?
Aan de gastheren en – vrouwen werd duidelijkheid gegeven met betrekking tot het verkrijgen
van adressen van leden in de nabijheid van de huiskamer. Ook over het versturen van
uitnodigingen werden afspraken gemaakt en toen kon er worden gestart. Tot nog toe werden
een tiental huiskamerbijeenkomsten gehouden.
We spraken af dat de coördinatoren van het project ook via de mail bereikbaar moeten kunnen
zijn. Of dat via een eigen mailadres of via een centraal huiskamer e-mail adres loopt, werd aan

het einde van het verslagjaar nog bestudeerd. De eerste huiskamer bijeenkomsten hebben
positieve reacties opgeleverd. Tevens heeft het huiskamerproject zijn plaats gevonden in
Nieuwsbrief, Omnes en op de website.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van 2017 vindt een evaluatie van het project plaats.
De huidige coördinator van het project gaf aan het eind van het kalenderjaar te kennen dat zij
niet formeel wil toetreden tot het bestuur en ook haar taak als coördinator van het huiskamer
project op 1 april 2017 zal neerleggen. Een profielschets voor coördinator huiskamerproject zal
begin 2017 worden opgesteld en onder de aandacht van de leden gebracht.

6. Financiën
Het opstellen van een sponsornotitie werd doorgeschoven naar voorjaar 2017. De jaarrekening
2015 werd door de leden op de voorjaarsbijeenkomst reeds goedgekeurd. De ledenvergadering
in het najaar 2015 keurde reeds de begroting 2016 goed. Wij verwijzen gemakshalve door naar
de financiële stukken zoals ze bij de agenda voor de ledenvergadering van 1 april 2017 staan
vermeld.

