NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB
Secretaris: Simone Aarendonk
Conceptverslag algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2017 te Den Bosch
Aanwezig:

Simone Aarendonk (verslag), Joost Bol (voorzitter), Suzanne van der Beek,
Henk van Dam, Maarten Hoek, Jan Kousemaker, Lidwien Meijer, Monique
Walrave, Tineke ten Bulte (na agendapunt 8) en ongeveer 70 leden in de zaal

1. Opening
Om half 12 opent voorzitter Joost Bol de vergadering en heet allen welkom. Dank aan
Chris Strijbos en alle vrijwilligers van de regio Den Bosch voor het organiseren van de
landelijke bijeenkomst en deze vergadering op deze bijzondere plek, de voormalige
Jacobskerk die nu als Jheronimus Bosch Art Center faam maakt. Eerst wordt een
moment van stilte gehouden voor de mensen die ons de afgelopen tijd zijn ontvallen. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
De secretaris heeft berichten van verhindering ontvangen van de leden Wim Loos, Han
Pronker en Kees Kraan. Ereleden Koen Dircksens en Bas Brouwer zijn bij deze
vergadering aanwezig. Erelid Mireille Madou kan helaas niet aanwezig zijn, maar wenst
ons veel succes en een plezierige bijeenkomst.
De voorzitter houdt een apart woord voor Bouwe van Rijn, die de laatste drie jaar leiding
heeft gegeven aan de regio Groningen/Drenthe, een actieve regio binnen het
Genootschap. Naast veel activiteiten in de regio, was Bouwe verantwoordelijk voor de
organisatie van de succesvolle algemene ledenbijeenkomst twee jaar geleden in
Groningen. Bouwe gaat verhuizen naar het westen van het land en neemt nu afscheid
van deze regio. Als dank krijgt hij van de voorzitter het Genootschapsglas en de
Genootschapsspeld uitgereikt.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2016
Pag. 8: onder Reacties – Kees Zaalberg: André Brouwer, hoofdredacteur Jacobsstaf vult
aan dat de advertenties dienen ter verlevendiging van het blad en niet om er geld mee te
verdienen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2016
De secretaris licht toe dat het dankzij alle bijdragen van regio’s en werkgroepen weer
gelukt is een (bijna) volledig verslag van alle activiteiten in 2016 te maken. Het is een
omvangrijk verhaal geworden dat als naslagwerk in de Kronieken kan worden
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overgenomen. Het verslag laat zien dat we een levendige, actieve vereniging zijn. Vanuit
de zaal volgt een compliment voor het ‘fantastische’ jaarverslag.
5. Financieel verslag 2016
De penningmeester licht de jaarrekening over 2016 toe. Meest opvallende zaken zijn:
- een positief resultaat van ruim € 38.000 als gevolg van meer leden en over de hele
breedte lagere bestedingen;
- de regio’s hebben hun jaarbudget vrijwel besteed;
- een zeer sterke vermogenspositie en als gevolg hiervan ruime liquiditeit.

Het ledenaantal groeit gestaag. Koen Dircksens vraagt naar het aantal betalende leden
in 2016. Dat is bijna 14.400. In het ‘aantal leden einde jaar’ zijn de opzeggingen
verrekend

Gemiddelde leeftijd leden is 58 jaar
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Nieuwe leden zijn gemiddeld jonger

De populatie verjongt niet omdat nieuwe jongere leden sneller opzeggen.

Toelichting:
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- Contributies komen hoger uit door een hoger aantal betalende leden. Bijna 14.400 in
2016 en ruim 14.000 in 2015;
- Regio’s hebben hun budget besteed;
- Ten aanzien van de overige kosten is een voorzichtig beleid gevoerd. Verdere daling is
niet te verwachten.

Toelichting:
- Het vrije vermogen stijgt met ruim € 38.000 en komt daarmee boven het gestelde
maximum, Overschot wordt gebruikt om contributie gelijk te houden;
- De reserve regio’s staat ter beschikking voor activiteiten in de regio’s.

6. Verslag Financiële Commissie
De Financiële commissie bestaat uit Ad Clarijs, Ben Naardin en Alphons de Beir. Alphons
de Beir leest de verklaring van de commissie voor. Zij heeft het volgende vastgesteld:
- de jaarrekening sluit aan op de administratie;
- de ontvangen contributiegelden zijn in overeenstemming met de ledenadministratie;
- de kosten zijn onderbouwd met goedkeurde facturen of declaraties;
- de bestuurskosten bevatten geen bijzonderheden;
- banksaldi zijn aanwezig;
- aanvullende vragen zijn afdoende beantwoord.
De Financiële commissie heeft op 8 februari het financiële verslag goedgekeurd en stelt
voor het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee onder applaus
akkoord.
Daarna doet de commissie de volgende aanbevelingen:
- heb aandacht voor het vrij besteedbaar vermogen. Probeer dit binnen de norm te
houden;
- aanbeveling aan de regio’s om de beschikbare gelden te besteden;
- onderbouw het beleidsplan met een meerjarenbegroting over dezelfde periode.
De penningmeester meldt tot slot dat Ben Naardin tussentijds aftredend en herkiesbaar
is. Het bestuur gaat intussen op zoek naar een nieuw lid dat in november voorgedragen
zal worden.
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7. Wat het Genootschap bezighoudt
De voorzitter licht de plannen van enkele werkgroepen toe.
Werkgroep Het Nieuwe Pelgrimeren
Gewerkt wordt aan het digitaal in kaart brengen van overnachtingsmogelijkheden op de
camino van Nederland naar Spanje. Als eerste zal België binnenkort op de website
santiago.nl gepresenteerd worden.
Werkgroep Wetenschap
Bart Simmelink is de nieuwe secretaris voor de werkgroep en de Camino Academie. Hij
is bezig meer structuur aan te brengen in de activiteiten van de werkgroep.
Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles
Komend weekend start de eerste ploeg van dit jaar. Twee vrijwilligers zijn nu al als
kwartiermaker ter plekke en helpen alvast mee in de zomerherberg Aterpea die door de
grotere drukte eerder is opengegaan dan gepland. Ca. 130 leden van het Genootschap
zullen dit jaar als hospitalero pelgrims ontvangen in Roncesvalles. De werkgroep is op
zoek naar nieuwe hospitaleros.
Werkgroep Huiskamer van de Lage Landen
Vorig jaar zat de Huiskamer nog in de tuin van het Pelgrimsbureau. Dit jaar hebben we
een ruimte gekregen in het Pelgrimsbureau. De eerste etage is geheel gerenoveerd en
meerdere landen kunnen er nu een Huiskamer huren. Zo is het pelgrimsbureau bezig zich
tot een internationaal welkomstcentrum te ontwikkelen. Een groep enthousiaste
vrijwilligers zal de Huiskamer vanaf 24 april bemensen.
Wat het bestuur bezighoudt
Het beleidsplan 2016-2020 is inmiddels van kracht. Een belangrijk aandachtspunt is
verjonging. Hoe houden we gemiddeld jongere leden (onder de 58) als lid vast en hoe
betrekken we ze bij de activiteiten van het Genootschap: zowel landelijk, in de
werkgroepen of bijvoorbeeld als bezoeker van de landelijke bijeenkomsten, maar ook in
de regio. Voor de regio’s is extra budget beschikbaar voor extra bijzondere activiteiten.
Voor wat betreft de echte jongeren (18-30) zijn we met een jongerenadviesbureau in
gesprek over hoe we beter contact met de jongeren kunnen maken.
Camino Santiago aan het Wad 2018
De voorzitter geeft het woord aan erelid Bas Brouwer, die samen met zijn vrouw Sonja de
activiteiten voor de Camino naar Santiago aan het Wad coördineert. Met gepaste trots
overhandigt Bas de nieuwe pelgrimspas aan de voorzitter. De pas heeft hetzelfde
embleem als de pas van de Camino der Lage Landen in 2011, maar met de foto van Sint
Jacobiparochie. In de najaarsbijeenkomst zal de pas aan de regio’s worden uitgereikt.
Mensen die individueel willen lopen kunnen al vanaf 1 januari 2018 starten. De officiële
start voor de regio’s is vanaf 3 februari.
De voorzitter herinnert dat de Camino der Lage Landen in 2011 een prachtige manier
was om ons land te leren kennen. Het was een fantastisch gebeuren o.a. door de
gastvrijheid die onderweg gevonden werd.
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8. Verkiezing bestuurslid
De voorzitter vraagt de vergadering Tineke Ten Bulte Herrebrugh als nieuw bestuurslid te
benoemen. De vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord. Tineke zal zich het
komende jaar vooral richten op de regio’s die de landelijke bijeenkomst organiseren en
zich daarnaast met de lijst Pelgrims voor Pelgrims bezighouden.
9. Stichting Pelgrimsvrienden sint Jacob
André Brouwer is de nieuwe secretaris van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint
Jacob. Hij volgt Diedrick Jansen op die zijn functie heeft neergelegd wegens zijn drukke
werkzaamheden voor de regio.
Het bestuur bestaat statutair uit vijf leden: een namens de algemene ledenvergadering
(Cees Verhage), een namens het genootschap (Jan Kousemaker) en drie vrij te kiezen
leden. Naast André is dat Bas Brouwer (geen familie). Er is nog een vacature voor een
bestuurslid met kennis van fondsenwerving.
De stichting kent een aantal doelstellingen waarvan er enkele niet van de grond komen.
In de laatste vergadering heeft het bestuur besloten zich toe te leggen op de activiteiten
die wél lopen: pelgrimeren voor de jeugd en de aftrek voor hospitalero’s.
Deze laatste kunnen hun reiskosten voor hospitaleren als gift aftrekken voor de
inkomstenbelasting. Onlangs heeft de stichting daar voorlichting over gegeven aan de
werkgroep Roncesvalles en de Huiskamer.
Verder zijn er gesprekken over samenwerking met de Pelgrimshoeve Kafarnaum.
In 2016 hebben 1132 leerlingen kennis gemaakt met pelgrimeren, onder andere in
Vessem, Asten, Oudenbosch en Ossendrecht.
De stichting ondersteunt in maart een pelgrimage voor leerlingen voor het voortgezet
onderwijs van het Varendonck college in Asten. Een redacteur van de Jacobsstaf loopt
een dag mee om verslag te doen in het juninummer van de Jacobsstaf.
Verder ondersteunt de stichting de fietsdriedaagse in Friesland.
10. Rondvraag en Sluiting
- Rolf Voormolen regio Den Haag vraagt aandacht voor knelpunten in de digitale
communicatie met de regioleden. De regio Den Haag is het afgelopen najaar begonnen
om de nieuwsbrief via de website te versturen, maar heeft gemerkt dat de nieuwsbrief bij
een aantal leden niet overkomt. Ook kost het leden moeite om zich via de website in te
schrijven voor nieuwsbrief en andere zaken. Rolf vraagt om regelmatig in Jacobsstaf
uitleg te geven hoe leden in kunnen loggen. De regio Den Haag zal hierover zelf de
regioleden schriftelijk benaderen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur bezig is om een
passende oplossing te zoeken.
- Helene Bontjer, regio Arnhem/Nijmegen vraagt het bestuur, indien bekend, aan het
begin van de vergadering ook de namen van de overledenen te noemen. Ze vindt het nu
een beetje kaal en onpersoonlijk overkomen. De voorzitter zegt toe hieraan te zullen
voldoen, als het bestuur op de hoogte wordt gesteld.
- Carla Möhring, regio Noord Holland benoorden het IJ, vraagt of het mogelijk is een
aantal stickers aan de regiocontactpersonen ter beschikking te stellen. De
penningmeester verzoekt haar hiervoor een mail aan de ledenservice te sturen. Verder
kan zij vandaag op de informatiemarkt bij de ledenservice een aantal stickers ophalen.
Leden die zonder sticker op weg gaan, kunnen onderweg nog een sticker halen in
Roncesvalles en in de Huiskamer in Santiago.
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- Willem de Jong regio Bollenstreek/Rijnland meldt dat volgend jaar op 17 maart de
landelijke dag in Leiden zal zijn. Het thema wordt ‘van moeten naar ontmoeten’.
Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 12.30 uur de vergadering.
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