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Het Genootschap 

Op 1 januari 2004 telde het Genootschap ongeveer 4800 leden. Op 31 december 2004 waren 

dat er 5400, een toename dus in 2004 van (netto) ongeveer 600 leden. In november 2004 werd 

lidmaatschapsnummer tienduizend uitgegeven en dus voor de tienduizendste keer een lid 

geregistreerd. In het achttienjarig bestaan van het Genootschap is dus iets meer dan de helft 

van degenen die zich ooit voor het lidmaatschap hebben aangemeld ook lid gebleven. 

Tweederde van de leden is van het mannelijk geslacht. 70% van de leden is tussen 50 en 70 

jaar en slechts 7,5% is jonger dan 40 jaar (met dank aan de ledenadministratie voor het 

verstrekken van deze gegevens). 

In 2004 waren er twee algemene ledenbijeenkomsten: op 27 maart de statutaire 

jaarvergadering in Utrecht en op 13 november de najaarsbijeenkomst in Franeker, 

georganiseerd door de regio Friesland. Verslagen van deze bijeenkomsten werden 

gepubliceerd in De Jacobsstaf, resp. in de nummers 62 en 64.  

 

Bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27-03-2004 werd afscheid genomen van de 

bestuursleden Frans Brons (algemeen secretaris) en Margriet Blokland (o.a. verantwoordelijk 

voor contacten met de redactie van De Jacobsstaf). Bas Brouwer werd tijdens deze 

vergadering tot bestuurslid benoemd;  hij volgt Herman Hodes (die nog tot maart 2005 

bestuurslid algemene zaken blijft) op als penningmeester.  In de Algemene Ledenvergadering 

van 13-11-2004 werden René Heinrichs en Gerard Zegers tot bestuurlid benoemd.  

Op 31-12-2004 bestond het bestuur uit Tijs Dorenbosch (voorzitter), Theo van Dijk 

(algemeen secretaris), Bas Brouwer (penningmeester), Ton Aarts, Herman Hodes, Cees 

Rooijackers, René Heinrichs en Gerard Zegers. Beide laatstgenoemden draaien al weer een 

tijd mee in het bestuur, maar zullen pas per 19-03-2005 formeel als bestuurslid aantreden. 

Het bestuur vergaderde in 2004  één maal per maand (behalve in augustus). Ook hield het 

bestuur bijeenkomsten met de regiocontactpersonen, met de ledenservice, met de redactie van 

De Jacobsstaf en met het internetteam.  

 

Het Huis van Sint-Jacob (Lange Nieuwstraat 9A, Utrecht) 

Het huidige bestuur heeft er altijd naar gestreefd één duidelijk herkenbaar adres voor het 

Genootschap te hebben. In Het Huis van Sint-Jacob vinden diverse activiteiten plaats. Er 

werken ongeveer 25 vrijwilligers die de ca. 2000 bestellingen en aanmeldingen (in 2004) 

verwerken, de bibliotheek catalogiseren enz.  Ook stonden zij de ongeveer 1000 bezoekers te 

woord. Tijdens de ALV in Franeker is, onder dankzegging, afscheid genomen van Netty 

Kuijer die een aantal jaren de ledenadministratie heeft gedaan. Ook de ledenadministratie 



vindt voortaan plaats vanuit het Huis van Sint-Jacob.  De openingstijden zijn in de loop van 

2004 verder verruimd tot maandagmiddag, donderdagavond, vrijdagmorgen en de 2
e
 en 4

e
 

zaterdag van de maand.  Het Huis van Sint-Jacob is de vaste vergaderplaats van bestuur, 

redactie Jacobsstaf,  internetteam en, uiteraard, ledenservice. 

 

Werkgroepen en activiteiten 

Zeer actief is de werkgroep herbergen / hospitaleros. Ons Genootschap heeft de 

pelgrimsherberg in Roncesvalles geadopteerd. Dit betekent dat leden van ons Genootschap 

daar van half maart tot 1 november actief zijn als hospitalero/a.  De werkgroep heeft een 

belangrijke taak aan het coördineren van alles wat hiermee samenhangt . 

De overige werkgroepen van het Genootschap - geschiedenis & cultuur, pelgrimswegen, 

spiritualiteit en zangkoor- manifesteren zich met name tijdens de beide landelijke algemene 

ledenbijeenkomsten. De bedoeling van deze werkgroepen is om activiteiten te ontwikkelen 

die beogen de betrokkenheid van leden met het Genootschap te versterken.Bovendien wordt 

daarbij materiaal ontwikkeld dat ook voor leden van buiten de werkgroepen interessant kan 

zijn, bijvoorbeeld infomateriaal over routes of over jacobalia. Ook de ledenservice, de 

redactie van De Jacobsstaf en het internetteam zijn eigenlijk werkgroepen, maar dan met een 

heel specifieke taak. 

 

De regio's 

Een belangrijk deel van de genootschapsactiviteiten vindt plaats binnen de 16 regio's.  

Eén keer per jaar, in januari, komt het bestuur gedurende een hele dag bijeen met de regio-

contactpersonen. Er zijn de laatste tijd behoorlijk wat mutaties plaats in de gelederen van de 

regiocontactpersonen, waarvan vooral de "oudgedienden" vinden dat ze het zo langzamerhand 

ook wel eens aan iemand anders mogen overlaten. Op dit moment zijn  er geen vacatures. 

Door de voortdurende groei van het ledental, neemt ook het werk voor de 

regiocontactpersonen steeds meer toe. Sommige regio's lossen dit  (luxe) probleem creatief op 

met duobanen of met een soort regiobestuur. 

 

Tot slot 

Zonder de vele vrijwilligers die binnen de regio's en de werkgroepen actief zijn, zou er binnen 

het Genootschap heel weinig van de grond komen. Hartelijk dank dus aan allen die zich in 

2004 op enige wijze voor het Genootschap hebben ingezet! 

 

 

 

Theo van Dijk, 

maart 2005 


