23e Nieuwsbrief Editie: maart 2018
Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles
Mail adres: wg.roncesvalles@santiago.nl

Berichten van de werkgroep
Vacant : Secretaris Werkgroep Roncesvalles
De functie secretaris Werkgroep Herbergen Roncesvalles is per 01-01-2018 vacant.
Vaardigheden:

Ervaring met secretariaatswerkzaamheden

Werkzaamheden: Vergaderingen ( ca. 5x per jaar) notuleren;

Empathisch vermogen
Agenda’s en verslagen versturen

Post verzorgen; Jaarverslag werkzaamheden WHR t.b.v. NGSJ
Overige correspondentie intern en extern ; Archiefbeheer
Betrokkenheid:

Lid van NGSJ; Ervaring met Hospitaleren.

Bijeenkomst Jefes en sub- Jefes
Zaterdag 17 februari 2018 is er in Utrecht een bijeenkomst geweest
voor de Jefes 2018. Bijna alle Jefes waren aanwezig. Een bijeenkomst
met veel aanbevelingen en nuttige instructie over het gebruik van de
AED verzorgd door Jos Soetekouw.
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Handboek
Het Handboek is in januari 2018 aangepast en ligt in gedrukte vorm in de
ruimte van de Hospitaleros , en staat ook nog op de PC in Roncesvalles.
De Jefes hebben tijdens de voorjaars bijeenkomst een eigen exemplaar
gekregen.

Werkgroep Roncesvalles en contacten met het
Hoofdbestuur
Door het vertrek van Simone Arendonck per 01-01-2018 zijn er nu twee andere contactpersonen vanuit het
Hoofdbestuur aangesteld: Monique Walrave en Peter Hesseling.

Onkostenvergoeding hospitaleren i.v.m. belastingaangifte 2017
Kader voor het aftrekken van onkosten door de vrijwilligers (Hospitaleros) die werkzaam zijn geweest
in de refugio’s op de routes naar Santiago de Compostella voor de aangifte Inkomstenbelasting (IB)
Uitgangspunten
Door een aantal vrijwilligers wordt een of meerdere keren per jaar, veelal geheel belangeloos,
werkzaamheden uitgevoerd in refugio’s langs de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella.
De Stichting Pelgrimsvrienden van St.Jacob houdt een ‘register’ bij waarin aangegeven is wie en
wanneer vrijwilligerswerk heeft verricht in refugio’s op de routes naar Santiago de Compostella.
Vrijwilligers kunnen van de Stichting een verklaring ontvangen waarin e.e.a. is vastgelegd.
De kosten die deze vrijwilligers maken komen ten eigen laste. Dit betreft vooral kosten op het gebied
van:
 Vervoer met eigen auto, trein of anderszins;
 Verblijfkosten;
Door het vrijwilligerswerk aan te merken als een gift, kan dit onder bepaalde omstandigheden van
het belastbaar inkomen van de vrijwilliger in de vorm van een schenking/gift bij de aangifte
Inkomstenbelasting (IB) worden afgetrokken. De Stichting heeft een ANBI nummer 8225 16 196
Voor het toepassen van een vergoeding in de vorm van een gift die aftrekbaar is voor de aangifte
Inkomstenbelasting (IB), hanteert de Stichting pelgrimsvrienden van Sint Jacob de volgende
beleidsuitgangspunten:
Het beleid heeft een duurzaam resp. toekomst vast karakter en is formeel vastgelegd;
Is niet strijdig met de statuten van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob;
is niet strijdig met het beleid zoals door de Belastingdienst wordt gevoerd;
is consistent, transparant en uitlegbaar;
is controleerbaar;
is eenduidig en eenvormig in aftrekbare kostenopgaaf voor de IB;
er kan verantwoording door de Stichting worden afgelegd (toetsbaar).
In een tabel is een aantal posten met kosten weergeven op basis waarvan een Hospitalero kan
berekenen welke en hoeveel kosten hij in zijn aangifte kan verwerken.
Tabel
Kilometers vanaf Utrecht
Kosten totaal gebaseerd op € 0,19 per km
L’ Esprit du Chemin, Saint Jean Pied de Port 2590 km V,V,
€ 492,10
Refugio Roncesvalles / Spanje
2640km V.V.
€ 501,60
Dagvergoeding € 15,00 per dag, vanaf het moment van vertrek uit NL tot terugkomst in NL
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Bezoek Marisol en Don Valentin
Wat een verrassing zou worden tijdens de voorjaarsvergadering voor de Hospitaleros op zaterdag 24 februari
liep helaas heel anders dan gedacht. De werkgroep had Marisol en Don Valentin uitgenodigd voor een drie
daags bezoek aan Nederland. Het programma lag helemaal klaar, vliegtickets, hotel en activiteiten geboekt.
10 dagen tevoren brak Marisol haar been op 2 plaatsen en moest opgenomen worden in het ziekenhuis voor
een dubbele operatie.
Maar het goede nieuws is : Zij komen toch in het najaar, tijdens de Najaarsbijeenkomst op 24 november 2018.
We hopen nu voor Marisol een voorspoedig herstel en namens de WHR heeft ze een bloemetje ontvangen.

Iedere Hospitalero die Marisol persoonlijk een kaartje wil sturen , kan dat richten aan het Colegiata.
Colegiata Roncesvalles. Att. Marisol Goikoa Iribarren.
C/ Unica S / N 31650 Roncesvalles – Navarra - Espagne

Verslag 24 febr
Een geslaagde ochtendbijeenkomst voor de nieuwe Hospitaleros en
daarop volgend een zeer drukke middagbijeenkomst voor alle
Hospitaleros 2018 . Helmut heeft een aantal PowerPoint presentaties
gehouden voor de nieuwe en oude Hospitaleros. Door het gebruik van
bordjes op de tafels met de nummers van de groepen is geprobeerd
de groepen bij elkaar te zetten, zodat het kennismaken beter kan
verlopen. Omdat de ruimte in Driebergen beperkt is lukte dat niet
helemaal, maar toch lijkt het geslaagd te zijn.
Gerard Konings werd welkom geheten. Hij is vanaf het begin 2003 , gedurende 10 jaar betrokken
geweest bij Roncesvalles en heeft er veel voor gedaan. De twee nieuwe bestuursleden van het
Genootschap ,Monique Walrave en Peter Hesseling hebben kennisgemaakt met de Hospitaleros en
de werkzaamheden van de WHR.
Een aantal vragen werden gesteld en hierbij de antwoorden: Veel antwoorden op vragen zijn
terug te lezen in het Handboek.




Aftrekbaarheid reiskosten . Zie deze Nieuwsbrief.
Adres van Marisol : Zie deze Nieuwsbrief
Bedstofzuigers aangeschaft ? Nee, het is te arbeidsintensief om ze iedere dag te gebruiken
en kwetsbaar bij veelvuldig gebruik. Er zijn wel mondkapjes.
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Rolstoel voor probleemgevallen? Kosten erg duur en weinig Hospitaleros staan achter dit
idee. Indien nodig 112 bellen.
Koffers die niet via ons transport gaan : Buiten laten zetten, of laten brengen waar de
pelgrims ze de vorige dag hebben opgehaald.
Bankjes in de gang zijn gammel. Worden gecontroleerd.
Rode hesjes zijn zo ruim. Er worden geen extra maten meer besteld, maar er zijn nog oudere
in kleine maten.
Noodgevallen : niet laten slapen in Campamento. Eventueel in bibliotheek.
Er is nog geen duidelijkheid over het gebruik van Buenkmino . Mogelijk toch nog scannen.
Kasboek hoeft niet dagelijks uitgeprint te worden.
Aankomst op donderdag : ga op zoek naar Hospitaleros in rode hesjes om je te melden.
s ’Nachts problemen : de slaapruimten voor de Hospitaleros hebben een bel.
Brandalarm s’nachts : Jefe regelt .
Er is een App : kopieID van de Rijksoverheid . Goed te gebruiken, invullen wat nodig is.
Er zijn nu genoeg centrifuges.
Alle telefoonnummers staan in het Handboek.
De PowerPoint presentaties zijn lesmateriaal en worden niet verspreid.

Weetjes uit Belgische bron
Record aantal pelgrims in 2018
Minder fietsers. Minder Camino Francés. Meer 60-plus. Uit de hele wereld, behalve Afrika
301.036 Compostela pelgrims kwamen in 2017 in het Oficina del Peregrino hun Compostelana
ophalen. Dat is een nieuw record, ook meer dan het laatste Heilig Jaar in 2010. Hoeveel pelgrims
Santiago aandoen zonder een Compostelana op te halen is niet te achterhalen. De stijging is enkel
toe te schrijven aan de wandelende pelgrims. Het aantal fietsers is in het Heilig Jaar wel fors
gestegen (dat is normaal), maar is daarna blijven dalen. Momenteel zijn er nog iets meer fietsers dan
in 2007. Niet te vergeten: er waren ook 417 pelgrims te paard en 43 pelgrims in een rolstoel.
17,39% van de pelgrims was ouder dan 60 jaar, 27,92% jonger dan 30 jaar, 54,69% tussen 30 en 60
jaar. Het aandeel van de 60-plussers is de voorbije zeven jaar met bijna vier procent gestegen, het
aandeel van de jongeren met een half procentje gedaald en de grote middenmoot daalde met zo’n
drie procent. In welke mate de pelgrims alleen liepen, met partner, kinderen, vrienden, of in groep is
onbekend.
Als we de Caminos die hun eindpunt in Santiago hebben, rangschikken volgens hun populariteit, dan
was dit het lijstje in 2017: Camino Francés, Camino Portugués, Camino del Norte, Camino Primitivo,
Camino Inglés, Vía de la Plata en dan nog een paar kleintjes. In het lijstje ‘vertrekplaatsen’ staat Sarria
nog altijd bovenaan met 26,48%. Sarria is populair bij pelgrims die alleen maar een korte tocht willen
maken en toch een Compostelana willen krijgen. Daarvoor moet je minstens 100 km lopen. Sarria, op
de Camino Francés, ligt op 115 km van Santiago. Interessant is dat het aandeel van de Camino
Francés (60,04%) dalend is. In 2011 was dat nog 72,34%, sindsdien is het elk jaar gedaald. In absolute
cijfers is het aantal pelgrims op de Francés uiteraard nog wel gestegen, van 132.652 in 2011 tot
180.737.De Camino wordt elk jaar meer een wereldgebeuren.
Dat wil onder meer zeggen dat het Spaanse aandeel daalt. In 2011 was meer dan de helft van de
pelgrims nog Spanjaard (53,35%). Vorig jaar was dat aandeel met bijna tien procent gedaald tot
44,01%.
4

Tochtjes die vanuit Roncesvalles te maken zijn, indien het werk het toelaat.
Foz de Lumbier, kloof van de gieren.
Route vanuit Roncesvalles: Richting Espinal,
voorbij de camping de linkerweg NA 172 nemen
tot Aioz. Daarna de NA 150 nemen tot Lumbier.
Foz de Lumbier staat aangegeven. Het is een
wandelpad door de kloof en een tunnel waar
bovenop de gieren cirkelen.

Ruïne munitiefabriek Fabrica de Orbaitzetako

Route vanuit Roncesvalles: direct na Burguete eerste afslag
links. De N A 140. Na het dorpje Aribe afslag naar links de NA
2030. Voorbij het dorpje Orbaitzeta op de splitsing de
linkerweg volgen. Het staat aangegeven.

El Fuerte de San Cristobal
Iets ten Noorden van Pamplona, afslag op de PA 30,
ligt op de berg Excaba het fort Alfonso XII uit eind
1800. Het wordt El Fuerte de San Cristobal genoemd.
IN 1938 waren er 2487 gevangenen. Vele zijn door
ondervoeding en door hartproblemen gestorven. Bij
een vlucht in 1938, zijn er 206 doodgeschoten. Enkelen
hebben Frankrijk kunnen bereiken. Het is interessant,
om daar een kijkje te gaan nemen. Je moet wel een
eind lopen, het is niet bereikbaar met de auto.

Een goed alternatief zou voor deze uitstapjes zijn om een taxi te delen.
Taxi Francisco is erg aan te bevelen.
Mobil: 649725951
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Een “andere” route van Bayonne naar Pamplona en retour naar
Roncesvalles: Voie de Baztan

Route is te vinden op de website Helmut
Pelgrim. ( onze PR man van de WHR )
Overigens veel andere routes met tips zijn hier ook te
vinden
Voor Hospitaleros uit Roncesvalles of andere Pelgrims
die een rondje door de Pyreneeën willen lopen een
uitgelezen mogelijkheid om in 14 dagen een prachtige
tocht te maken. Ideaal is dan te starten in Roncesvalles
(goede parkeermogelijkheid), maar andere plaatsen
zoals Saint-Jean-Pied-de-Port of Bayonne zijn goed mogelijk.
Vanaf Roncesvalles 1 dag naar St-Jean, en 2 à 3 dagen naar Bayonne (eventueel tot
Espelette), 5 dagen naar Pamplona en 2 dagen naar Roncesvalles. Dit zijn 10 à 11 dagen,
met aan – en afreis in 14 dagen te doen!
Rondje Pyreneeën vanaf Roncesvalles
In Blauw is de route aangegeven
Dag 1 Roncesvalles – Saint-Jean-Pied-de-Port 27 km
Dag 2 Saint-Jean-Pied-de-Port – Espelette 39 km
Dag 3 Espelette – Bayonne 25 km
Dag 4 Bayonne – Espelette 25 km
Dag 5 Espelette – Maya 23 km
Dag 6 Maya – Berroeta 20 km
Dag 7 Berroeta – Olagüe 20 km
Dag 8 Olague – Pamplona 25 km
Dag 9 Pamplona – Zubiri 21 km
Dag 10 Zubiri – Roncesvalles 21 km
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Hierbij te overwegen:
Espelette – Bayonne kan eventueel vervallen (2 dagen)
Voor Saint-Jean-Pied-de-Port – Espelette 2 dagen tellen (1 extra dag)
Totaal 196 km (reken maar op 200 km!)
Dan is deze route in 9 dagen te doen!
Wilt u Bayonne erbij doen dan 2 dagen en 50 km extra tellen.
Voor Pelgrims die de drukke route over Roncesvalles willen mijden is dit hét mooie
en vooral rustige alternatief naar Pamplona, waarbij meteen in Bayonne gestart kan
worden.

7

