concept

Verslag van Algemene Ledenvergadering
van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 9 april 2016, 13.00 – 14.00 uur
Museum Catharijneconvent te Utrecht

Aanwezig: 107 leden waaronder 6 bestuursleden

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet iedereen welkom.
2. Concept missie en visie plus jaarplan 2016
De voorzitter licht de missie en visie en de totstandkoming daarvan toe.
Bij de uitnodiging voor deze vergadering is de vernieuwde missie en visie in concept rondgestuurd met
als doel om hierover in gesprek te kunnen met de leden. Het bestuur hoort graag van de leden hoe zij
tegen deze concept missie en visie aankijken. Op basis van de input van de leden kunnen missie en visie
in de komende periode aangescherpt worden. In de aankomende ALV in november worden missie en
visie formeel vastgesteld.
Mevrouw Kruzinga vraagt zich af of we ons als vereniging meer contact gaan zoeken en de
samenwerking gaan zoeken met andere grote pelgrimsverenigingen in Europa.
De voorzitter geeft aan dat het doel is om, voor de leden die verder willen nadat men naar Rome is
geweest, een portaal te bieden om onze leden verder op pad te helpen. Vanuit hier zijn de leden in staat
om zichzelf “door te verwijzen” naar de info die men zoekt.
De heer Boerwinkel vraagt zich af waarom de informatiezaterdagen afgeschaft zijn.
De voorzitter antwoordt dat, in verband met het project huiskamerpelgrims, daar de voorrang
aangegeven wordt.
De heer Sleutels geeft een suggestie dat er tevens veel informatie te verkrijgen is bij de religiestudies van
de Radboud Universiteit. Wellicht dat daar ook veel relevants te behalen is.
De heer Oomes geeft aan dat er op enkele plekken een discrepantie is tussen de missie en visie en de
activiteiten die de vereniging ontplooit.
De voorzitter geeft aan dat daar naar gekeken zal worden.
Een van de leden stelt een vraag met betrekking tot de activiteiten welke de vereniging gaat ontplooien
voor het jubileum in 2017.
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De voorzitter antwoordt dat er aan de invulling gewerkt wordt en dat deze nu nog niet volledig bekend
is.
3. Jaarrekening 2015
De penningmeester presenteert de jaarcijfers 2015 en licht de afwijkingen toe ten opzichte van de
prognose. De financiële gegevens worden doorgenomen en het ledenverloop wordt toegelicht.
Een van de leden geeft de suggestie om met vetrekkende leden een exit gesprek te houden om te
achterhalen wat de redenen van het opzeggen van het lidmaatschap is. Het bestuur pakt dit op.
De heer van Liempt geeft aan dat de Omnes in hardcopy voor iedereen wordt verstrekt. Is het een idee
om daarin te variëren?
De heer Smit geeft aan juist de Omnes graag op papier te ontvangen, het is immers ook een onderdeel
van het lidmaatschap.
De heer Andreoli spreekt zijn complimenten uit voor de inhoud van de meest recente uitgave van de
Omnes.
De voorzitter vraagt de leden om in te stemmen en hun goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening
2015. De leden verlenen unaniem hun goedkeuring.
De voorzitter vraagt de leden de penningmeester voor het financiële beleid 2015 te dechargeren. De
leden verlenen unaniem decharge.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich bezint op een wijze om de vrijwilligers die zich inzetten voor
de vereniging op een passende wijze te bedanken. Er zal een plan opgesteld worden hoe dit er uit gaat
zien.
De penningmeester roept de leden op om zich te melden voor de kascommissie. iN verband met het
roulatieschema is de zittingsduur 2 jaar. Er melden zich twee leden en onderling wordt met de
penningmeester dit afgestemd.
4. Nieuwe website
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de website. Gert Wich heeft dit
project begeleid en presenteert vandaag de nieuwe website. Er is een nieuwe moderne uitstraling
gekozen. Daarnaast is de achterliggende techniek verbeterd waardoor onderhoud van de website en de
inhoud makkelijker te bewerken is. Dit zal gedaan worden door de webredactie.
De heer Wich plaatst een oproep onder de leden om de website uitvoerig te testen voordat deze live
gaat. Er melden zich diverse mensen.
De heer Roodenburg vraagt wanneer de info over de Franciscaanse voetreis onverkort op de website
wordt gezet.
De heer Wich antwoordt dat daar nog geen duidelijkheid over is op dit specifieke moment.
5. Project huiskamer pelgrims
Erica Visman licht het project “Huiskamerpelgrims” toe.
Het is de bedoeling om, verspreid over het gehele land, diverse huiskamers open te stellen. Het
achterliggende doel is om enerzijds informatie te verstrekken onder de leden over de tocht naar Rome.
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Anderzijds is het doel om de verbinding met elkaar te zoeken en staat de invulling per huiskamer vrij. De
maximale grootte van de huiskamergroepen bedraagt circa 20 personen. Daarmee blijft het kleinschalig
en persoonlijk.
Informeel is al gestart. Er is een oproep geplaatst en er zijn reeds een aantal aanmeldingen binnen. Van
twee huiskamers is de uitnodiging aan leden in de directe omgeving van deze huiskamers reeds
verzonden.
De heer Roodenburg vraagt hoe we niet-leden gaan bereiken met dit project.
Mevrouw Visman antwoordt dat hier nog over nagedacht zal worden. Met name de mate waarin niet
leden welkom zijn, is een vraag waar over nagedacht wordt. Het is in eerste instantie bedoeld voor de
leden om de onderlinge verbinding te versterken.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst de aanwezigen veel plezier bij het bezoeken van de
tentoonstelling.
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