Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Conceptverslag algemene ledenvergadering d.d. 11 november 2017 te Breda
Aanwezig:

Simone Aarendonk (verslag), Joost Bol (voorzitter tot agendapunt 8), Suzanne
van der Beek, Henk van Dam, Peter Hesseling (vanaf agendapunt 8:
bestuurslid, tevens voorzitter), Maarten Hoek, Jan Kousemaker, Lidwien
Meijer, Monique Walrave, Tineke ten Bulte en ongeveer 90 leden in de zaal

1.

Opening
Om half 12 opent voorzitter Joost Bol de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder
de vrijwilligers van de regio Breda, die deze bijeenkomst mogelijk hebben gemaakt. Er wordt
een moment van stilte gehouden voor de leden die ons de afgelopen tijd zijn ontvallen. De
Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob en de Camino estafette naar Santiago aan het
Wad worden respectievelijk als extra agendapunten 7 en 9 ingevoegd.

2.

Mededelingen
De secretaris meldt dat de ereleden Koen Dircksens en Bas Brouwer bij deze vergadering
aanwezig zijn. Erelid Mireille Madou kan helaas niet fysiek aanwezig zijn, maar wenst ons
veel succes en een plezierige bijeenkomst. Maria van Hassel, lid van de regio Breda doet
ons de hartelijke groeten vanuit een revalidatiecentrum. Zij heeft een nieuw hart gekregen en
is met hart en ziel bij het Genootschap.

3.

Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 maart 2017
Cor Broer verzoekt in het volgende verslag tabellen en figuren wat groter en meer uit elkaar
gezet te plaatsen. De secretaris antwoordt dat zij het midden zal proberen te vinden tussen
zijn verzoek en dat van de vrijwilliger die de stukken verzendt. Die vraagt haar deze zo
compact mogelijk te leveren, zodat alles in de envelop past en de portokosten beperkt
blijven.
- Pag. 7. Carla Möring wijst op een fout in de vermelding van haar naam. De ‘h’ hoort er niet
in.
Het verslag wordt onder applaus vastgesteld.

4.

Wat ons bezighoudt
De voorzitter licht activiteiten van de afgelopen tijd en plannen voor de komende tijd toe.
Bijeenkomsten vrijwilligers
Op 16 september waren de regiocontactpersonen bij elkaar, twee weken later op 30
september de werkgroep-vertegenwoordigers. Het waren inspirerende bijeenkomsten met
interessante uitwisselingen.
Werkgroep Het Nieuwe Pelgrimeren
De facebookgroep Camino de Santiago NGSJ heeft inmiddels bijna 2600 leden, de officiële
verenigingspagina Nederlands Genootschap van Sint Jacob meer dan 2000 ‘likes’. De
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werkgroep geeft workshops ultralight pelgrimeren, gps en smartphone op de camino. Het
aantal maandelijkse cafés St. Jacques is uitgebreid tot 9. Ze zijn nu in Amsterdam, Alkmaar,
Apeldoorn, Utrecht, Hengelo, Groningen, Roermond, Rotterdam en Den Haag.
Werkgroep Website
In samenwerking met de werkgroep Het Nieuwe Pelgrimeren zijn veel gps-routes en
onderdakadressen op de website onder de ‘Weg naar buiten’ in kaart gebracht. Via de
website van de Spaanse Federatie van Jacobsverenigingen worden alle Europese
Jacobswegen in kaart gebracht.
Werkgroep Bibliotheek
De werkgroep is met beperkte uitleen en in Utrecht met een leesgroep gestart. De collectie
wordt uitgebreid. De leesgroep komt één keer per maand bij elkaar en gaat aansluitend naar
het café st. Jacques. Men hoopt dat er in andere regio’s ook leesgroepen komen die de
gelezen boeken gaan gebruiken. De voorzitter meldt dat het bestuur besloten heeft een
replica/facsimile van de Codex Calixtinus aan te schaffen. In Santiago zijn enkele replica’s
van hoge kwaliteit gemaakt. Daarvan is ons één exemplaar aangeboden. De financiering
wordt uit een legaat gedaan. Het boek krijgt een bijzondere plek in het Huis van Sint Jacob.
Daaromheen zullen activiteiten worden ontwikkeld.
Werkgroep Geschiedenis en Cultuur
De werkgroep Geschiedenis en Cultuur heeft als belangrijke activiteit de lezingencyclus. In
2018 is het thema: “Wat beweegt de pelgrim”. Normaal gesproken zijn de lezingen in
Instituut Cervantes in Utrecht maar komend jaar zal er ook een lezing buiten in de Drunense
duinen worden gegeven. Andere activiteiten zijn:
- de basiscursus ‘Inleiding tot Geschiedenis en Cultuur van de Camino’ in de regio’s;
- ontwikkeling van Jacobalia;
- artikelen in de Jacobsstaf, o.a. over kloosters en moderne architectuur;
- boekbesprekingen in de Jacobsstaf;
- ontwikkelen en onderhouden van contacten netwerk;
- samenwerking met Commissie Wetenschap en Camino Academie;
- workshops op landelijke bijeenkomsten.
Werkgroep Wetenschap/Camino Academie
Op zondag 5 november organiseerde de Camino Academie voor het eerst een landelijk
filmfestival in filmtheater ’t Hoogt in de binnenstad van Utrecht. Dit was een groot succes.
Tijdens “Cinema Camino” waren in de drie zalen van filmtheater ‘t Hoogt in Utrecht diverse
pelgrimsfilms te zien. Alle films werden ingeleid door experts uit verschillende disciplines.
Werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd
In 2016/2017 zijn 29 groepen in Vessem ontvangen. Inmiddels worden ook tweedaagse
tochten georganiseerd en komen elders in het land initiatieven tot stand. De samenhang van
alle activiteiten heeft aandacht nodig.
Informatiecentra
De informatiecentra in Utrecht en Vessem merken een afname in bezoekers. Vessem heeft
daarom besloten de openingstijden terug te brengen van drie naar twee zaterdagen per
maand. Het Informatiecentrum Sint Jacobiparochie verwacht in 2018 meer drukte door de
activiteiten rond Santiago aan het Wad. Regelmatig vindt een gezamenlijk
overleg van de coördinatoren uit Utrecht, Vessem en Sint Jacobiparochie plaats.
Hospitaleren
De werkgroep Hospitaleren Roncesvalles heeft de bezetting voor 2018 bijna rond. 120
vrijwilligers zullen van half maart tot half november pelgrims ontvangen in de herberg van het
klooster van Roncesvalles. In 2017 hebben tot nu toe ruim 40.000 pelgrims in Roncesvalles
overnacht, 4000 minder dan vorig jaar. Verklaringen voor de afname zijn de sluiting van het
‘Campamento’ en de verschuiving van pelgrims naar andere Camino’s. De aantallen op
routes als de Portugues en de Norte nemen in verhouding tot de Camino Frances toe.
2

De werkgroep Hospitaleren Overige herbergen is op kleine herbergen gericht en organiseert
o.a. trainingsdagen voor hospitalero’s. Op de landelijke ledenbijeenkomsten verzorgt de
werkgroep workshops voor aspirant hospitalero’s. Plan is de ervaringen achteraf te
bundelen.
Huiskamer van de Lage Landen
De Huiskamer van de Lage Landen is nu ‘definitief’ gehuisvest in het pelgrimsbureau van
Santiago aan de Rua Carretas. Op dezelfde locatie ontvangen ook andere taalgroepen
pelgrims. Het aantal bezoekers neemt toe. Het aantal terugkomers neemt af. Een mogelijke
reden is dat het lastiger is om het pelgrimsbureau binnen te komen, vanwege de bewaking.
Werkgroep Spiritualiteit
De werkgroep Spiritualiteit geeft workshops op de landelijke bijeenkomsten. Met de foto van
een labyrint is het thema momenteel: “Hoe was de grens tussen Camino en Thuis”.
5.

Begroting 2018 en vaststellen contributie 2018
Penningmeester Jan Kousemaker licht dit agendapunt toe.
Resultaat 2017
Per 1 november 2017 heeft de vereniging 13.620 leden (80 meer dan vorig jaar) en 14.540
betalende leden (90 meer dan vorig jaar). De penningmeester verwacht dat we 2017
financieel ‘vrijwel nihil’ afsluiten doordat de administratie- en bestuurskosten lager uitvallen
Daartegenover staan hogere kosten voor de werkgroepen. Deze zullen uit de
bestemmingsreserve worden gedekt.
De financiële positie blijft zeer gezond.

Toelichting Begroting 2018
- Uitgangspunt is 14.550 betalende leden en een vrijwel gelijk blijvende contributie;
- de omzet artikelen zal blijven dalen;
- de kosten zullen in 2018 licht stijgen.
Vooruitlopend op een investering in de website en gedigitaliseerde informatie voorziening zal
€ 25.000 extra ten laste van het vrije vermogen worden gereserveerd. Doel is een ‘update’
van de website en deze beter te koppelen aan sociale media als facebook.
Op verzoek van de financiële commissie is een meerjarenbegroting opgesteld. Hieruit blijkt
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dat het vrij besteedbaar vermogen in de nabije toekomst zal dalen tot het afgesproken
maximum. Dit zal betekenen dat de contributie met ingang van het jaar 2019 licht zal stijgen.
Het bestuur stelt voor
- De begroting 2018 goed te keuren;
- de ledenbijdrage ongewijzigd vast te stellen op:
Gewoon lid
€ 24,00;
Inwonend lid
€ 15,00;
- € 25.000 te reserveren ten behoeve van een verdere ontwikkeling van de website en de
digitale informatievoorziening;
- het begroot verlies te financieren vanuit het vrij besteedbaar vermogen.
Vragen vanuit de zaal
-Wordt van de reserve iets belegd? Nee, antwoordt de penningmeester. Hij ziet dat als
onverantwoord.
- Waarom zijn de kosten van de Huiskamer voor 2018 lager geschat dan de verwachte
kosten in 2017? Dit komt doordat de hogere kosten in 2017 te maken hebben met de
verhuizing. In 2018 blijft de Huiskamer op dezelfde locatie.
- Het vrij besteedbaar vermogen is vastgesteld op 50% van de jaarcontributie. Wat is de
achtergrond? De penningmeester antwoordt dat dit in het verleden, vóór zijn aantreden is
bepaald. Oud-penningmeester en erelid Bas Brouwer licht toe dat dit destijds een richtlijn
was van de Kamer van Koophandel.
- Heeft het bestuur mandaat tot een bepaald bedrag? Statutair is hierover niets geregeld,
antwoordt de penningmeester. De leden geven toestemming via de begroting.
De vraag of de vergadering met de begroting 2018 instemt, wordt met applaus bevestigd,
waarmee de contributie voor 2018 en de voorgestelde mutaties in reserves zijn vastgesteld.
6.

Benoeming lid financiële commissie (zie bijlage)
Ben Naardin is in het voorjaar afgetreden als lid van de financiële commissie. De commissie
bestaande uit Ad Clarijs en Alphons de Beir stelt voor Nico Bank als lid te benoemen. Dit
voorstel wordt onder applaus goedgekeurd.

7.

Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
André Brouwer, secretaris van de vriendenstichting, geeft een toelichting daar voorzitter
Cees Verhage vandaag verhinderd is. Penningmeester Bas Brouwer en bestuurslid Jan
Kousemaker zijn wel aanwezig.
De vriendenstichting is in 2010 opgericht door het Genootschap en beschouwt zich ook
onderdeel van het Genootschap. Slechts vanwege de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instelling) is er de aparte juridische status van een stichting.
Oorspronkelijk had de stichting vier doelstellingen, maar gaandeweg heeft ze zich op twee
ervan geconcentreerd: fiscale giftenaftrek reiskosten hospitalero’s en pelgrimeren voor de
jeugd. Over de giftenaftrek is momenteel enige discussie met de fiscus. Het gaat om de
interpretatie van fiscale regels. Het voert te ver om daar in deze algemene ledenvergadering
verder op in te gaan, maar de stichting wil te allen tijde netjes aan de regels voldoen.
De stichting heeft dit jaar een aantal pelgrimsactiviteiten voor de jeugd financieel
ondersteund, onder andere in Asten, Ossendrecht, Oudenbosch en Vessem. Net als vorig
schooljaar ondersteunt ze ook dit jaar weer een pelgrimage voor leerlingen van het
voortgezet onderwijs van het Varendonck college in Asten.
Dit keer is er iets heel bijzonders te melden. Het Genootschap krijgt als schenking een
bijzonder beeld van Sint Jacob. Het is van substantiële waarde en vanwege de ANBI-status
gaat het via de stichting. Ze zal het graag in bruikleen afstaan aan het Genootschap zodat
het een mooie plaats in ons Huis kan krijgen. De schenking wordt netjes geregeld via een
schenkingsacte, een taxatierapport van een betrouwbare taxateur, en een
bruikleenovereenkomst. Uiteraard wordt het beeld verzekerd.
George Mulders vraagt of er dan ook extra beveiliging in het pand komt. André antwoordt dat
onze verzekeringsmaatschappij die eis niet stelt.
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Jaap Middendorp vraagt of er nog een feestelijke overdracht komt. André antwoordt dat de
schenker het dit jaar nog fiscaal wil regelen. Deze maand tekenen Cees Verhage en Bas
Brouwer de schenkingsovereenkomst en volgend jaar zullen we er in de algemene
ledenvergadering van maart in Leiden een feestelijk moment van maken. André hoopt dat de
schenking ook anderen zal inspireren de stichting te steunen. Hij roept op donateur te
worden. Ook met kleine bedragen is de stichting blij. Meer informatie op
www.pelgrimsvrienden.nl
8.

Verkiezing bestuurslid als beoogd voorzitter
Aftreden bestuurslid Henk van Dam
De voorzitter richt zijn woord tot Henk van Dam die als bestuurslid aftreedt. Henk is de motor
van de website waarin de financiële administratie en ledenadministratie zijn geïntegreerd.
Zijn inzet heeft er mede voor gezorgd dat we deze administratie voor een groot aantal leden
efficiënt kunnen voeren. Gelukkig is aspirant bestuurslid Anni Tüski bereid de taken van
Henk over te nemen. Haar staat een stevige klus te wachten. Daarnaast heeft Henk
gedurende zijn termijn de organisatie van de landelijke bijeenkomsten gecoacht. Namens het
bestuur veel dank hiervoor, sluit de voorzitter af. Als dank krijgt Henk het glas en
pelgrimsinsigne van het Genootschap uitgereikt. Henk dankt de voorzitter hartelijk voor zijn
mooie woorden. Daarnaast dankt hij in het bijzonder de leden en redacteuren van de
werkgroep Website en Boudewijn van Weel voor zijn assistentie bij de landelijke
bijeenkomsten. Veel dank voor hun geweldige inzet. Tot slot wenst Henk het bestuur veel
sterkte en succes.
Verkiezing Peter Hesseling als beoogd voorzitter
De voorzitter meldt dat hij blij is dat het bestuur Peter Hesseling bereid heeft kunnen vinden
zich kandidaat voor het voorzitterschap te stellen. Er zijn geen tegenkandidaten. Onder
applaus draagt Joost Bol het voorzitterschap over aan zijn opvolger. Daarnaast overhandigt
hij Peter het pelgrimsinsigne en een klein Sint Jacobsbeeld, dat hij kreeg toen hij voorzitter
werd. Joost meldt dat hij als bestuurslid aanblijft.
Het laatste deel van de vergadering wordt door Peter Hesseling geleid.
De nieuwe voorzitter licht zijn eigen achtergrond toe en zijn motivatie om het Genootschap te
leiden. Vervolgens belicht Peter de jaren waarin Joost Bol voorzitter is geweest. Onder
leiding van Joost is veel tot stand gekomen. Joost kan trots zijn op wat hij heeft bereikt.
Vooruitlopend op het echte afscheid dat in maart in Leiden plaats zal vinden, overhandigt
Peter Joost alvast als dank een ‘El Camino’ wijntje.

9.

Camino estafette naar Santiago aan het Wad
Erelid Bas Brouwer tevens organisator van de Camino estafette licht de stand van zaken toe.
Het uitstippelen van de wandelroutes is door de regio’s gedaan. Bas complimenteert de
regio’s met hun inzet hiervoor. Ook dankt hij Gerard Konings die ‘dag en nacht’ bezig is om
alles op de website te vermelden. Er zijn speciale pelgrimspassen gemaakt voor de
deelnemers die door de regio’s verspreid kunnen worden.
De Camino zal op 3 februari in drie plaatsen van start gaan:
- Sluis in Zuidwest Nederland;
- Maastricht in Zuid Limburg
- Galder in Noord Brabant.
Er zullen ook vier verschillende fietstochten worden georganiseerd. Vervolgens overhandigt
Bas Brouwer de Jacobsstaven die meegedragen zullen worden, aan de drie
vertegenwoordigers van de regio’s waar de Camino zal starten. Aan de nieuwe voorzitter
wordt het speciaal voor deze Camino ontwikkelde pelgrimsdiploma overhandigd. Tot slot
wenst Bas ons een hele goede tocht en ‘Buen Camino’.

10.

Rondvraag en Sluiting
- Klaas Niemeijer (regio Groningen/Drenthe) vraagt wat het beleid vanuit het bestuur is als
een regiocommissie het verzoek doet iemand voor een erelidmaatschap voor te dragen. Hij
heeft de indruk dat alleen kandidaten vanuit het landelijk bestuur in aanmerking komen. De
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voorzitter bevestigt zijn indruk. Als hierin wijzigingen wenselijk zijn, zal dat met de ALV
opgenomen worden.
- Bert Roebert vraagt welke factoren in de huidige samenleving leiden tot het succes van het
NGSJ, gelet op de groei van het ledental en de bereidheid van vrijwilligers om zich daarvoor
in te zetten. Het aantal vrijwilligers in andere verenigingen loopt juist terug. De voorzitter
meent dat zowel het kleinschalige als het grootschalige karakter van de vereniging factoren
kunnen zijn. De kleinschaligheid is belangrijk om de club bij elkaar te kunnen houden. Hij zal
deze vraag bij de Camino Academie in de week leggen. Afgesproken wordt dat Bert Roebert
zijn vraag verder uit zal werken in een notitie. René Heijnrichs vraagt zich af of het de
werking van Jacobus zelf zou kunnen zijn.
Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 12.45 uur de vergadering.
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