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1. Voorwoord door de
voorzitter bij het
nummer: 0

Beste kaderleden,

In onze beleidskaders hebben we
het al gehad over een e-mail
nieuwsbrief en wanneer wij naar
onze zuiderburen kijken kunnen
we zien dat we niet de eersten
zijn. De ‘Hola’ van het Vlaams
Genootschap verschijnt al als
driemaandelijkse nieuwsbrief
naast hun kwartaalblad 'Pel-
grim'.

De inhoud van de nieuwsbrief bestaat uit
centrale verenigingsberichten, activitei-
tenkalender, regionale activiteiten, korte
terugblikken op activiteiten, nieuws uit
werkgroepen en mededelingen van allerlei
aard. In de Pelgrim vinden wij dan de ver-
diepende en langere artikelen, alsmede
heel gecomprimeerd zaken die uitgebrei-
der in de nieuwsbrief staan.

Graag nodigen wij jullie uit om via het e-
mailadres ultreia@santiago.nl jullie in-
formatie aan te leveren. Met de komende
start van het jubileumjaar, waarin veel
activiteiten op ons af komen, willen wij tot
eind 2011 met een tweemaandelijkse
nieuwsbrief van start gaan. Daarna bekij-
ken wij of deze frequentie moet worden
aangepast.
Wij stellen ons voor dat in de startfase
naast actief aangeleverde informatie drie á
twee weken voor verzending een e-mail
naar alle regio's en werkgroepen gaat om
hen er aan te herinneren dat informatie
kan worden aangeleverd over nieuwe acti-
viteiten, korte verslagen van gepasseerde
activiteiten en zaken die op de vereni-
gingsagenda horen.

Een week voor verzending sluit de inlever-
termijn en kan de nieuwsbrief opgemaakt
worden om dan de elektronische deur uit
te gaan op basis van het meest actuele be-
stand van de ledenadministratie. Onbe-
stelbare mails worden doorgeleid naar de
ledenadministratie om daar te worden
beoordeeld op gewenste actie.
Daar waar zaken in uitgebreidere vorm op
de website van het genootschap een link
moeten hebben is er uiteraard ook tijdig
contact met de webmaster om de informa-
tie te laten plaatsen en zo de juiste link te
verkrijgen.

Een nieuwsbrief via e-mail bereikt op dit
moment circa 80% van de leden van het
genootschap, maar dit percentage is wel
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gestaag aan het stijgen. Van de nieuwe
leden is dit percentage nagenoeg 100%.
De zorgvuldigheid vraagt ook even stil te
staan bij de 20 % die geen internet heeft,
c.q. dit niet aan ons heeft gemeld. Is dit
een reden om niet de moderne communi-
catiemedia te benutten? Uiteraard mogen
wij niet van iedereen verlangen dat men
zich de moderne technologie eigen maakt.
Maar om ons heen kijkend lijkt de groep
die 'te oud is voor internet' wel langza-
merhand steeds kleiner te worden.

In het kader van verantwoord omgaan met
genootschapsgeld is het geen optie om
voor deze groep een aparte papieren
nieuwsbrief te verzenden. Voor de leden
zonder internet hebben we het alternatief
de nieuwsbriefinformatie sterk te com-
primeren, zodat deze - helaas voor hen
met vertraging - alsnog in de Jacobsstaf
kan worden opgenomen. Dat is wel een
achterstelling voor hen, maar geen ach-
teruitgang ten opzichte van de huidige
situatie. En uiteraard staat het de regio's
vrij deze leden desgewenst per brief over
activiteiten te informeren.

De eerste Ultreia naar de leden willen wij
op 20 november verzenden. Dus........., de
inbox van
ultreia@santiago.nl is bij dezen geopend.

Joost Bol, voorzitter

2. Waarover spraken
zij? Nieuws uit de be-
stuursvergadering van
2 oktober 2010

Terwijl in Arnhem het CDA-
congres zich boog over de vraag
of het zijn zegen moest geven
aan een regeer- en gedoogak-
koord boog jullie bestuur zich in
Utrecht over het wel en wee van
ons genootschap.

Of we die dag ook
zulke historische
besluiten namen, zal
de toekomst leren.
Een van de besluiten
was in ieder geval te
starten met een elek-
tronische nieuws-
brief waarvan u nu
het nulnummer zit te
lezen.

2.1 Begroting

Een van de besluiten die het bestuur nam
is dat het de conceptbegroting 2011 goed-
keurde. De definitieve goedkeuring is aan
de leden tijdens de algemene ledenverga-
dering op 6 november a.s. in Schoorl.

2.2 Coördinator bij De Wandeling

Onze coördinator Dirk Klop is met Hella
van der Wijst en de KRO-crew tien dagen
in Spanje geweest om hand- en spandien-
sten te verrichten
bij de opnamen van het programma
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De Wandeling. Vier bekende Nederlan-
ders liepen elk een gedeelte van de cami-
no: Hans Kazan, Javier Guzman, Wende
Snijders en Midas Dekkers.

Televisieopnamen zijn anders dan pelgri-
meren, het is meer de wandeling tegen het
decor van de camino. Voor de KRO-crew
was het ook echt werk.

Hoe dan ook:
vrijdag 5 no-
vember om
18.25 uur is de
eerste uitzen-
ding.
Voor meer in-
formatie:
De Nieuwsbank

2.3 Belgische Man bijt hond

Overigens loopt er nu een aardig item over
pelgrimeren in het Belgische Man bijt
hond. Elke dinsdag en vrijdag op TV Een
(zie bericht in de nieuwsrubriek op onze
website).
Voor meer informatie:
Belgische Man bijt hond

2.4 Europa Camino 2010 wandel-
staf terug in Utrecht

Op 15 september jl. kwamen alle 21 wan-
delstaven in Santiago aan en kregen daar
in de kathedraal een voorname plaats voor
het altaar tijdens de pelgrimsmis (lees
meer op onze website). Een week later
kwamen zij terug in Le Puy en Velay om
daar in het huis van Sint Jacob van de
Franse federatie van Jacobsgenootschap-
pen een permanente plaats te krijgen in
een kleine tentoonstelling. In goed overleg
is echter een van de beide staven die op
15 mei uit Utrecht vertrokken, doorgereisd
naar Utrecht om thuis te komen in ons
eigen huis van Sint Jacob. Volgend jaar zal
deze wandelstaf met het hierbij horende
gouden boek een mooie plaats krijgen in
de jubileumtentoonstelling in het Catha-
rijneconvent.

2.5 Begeleidingscommissie
Jacobsstaf

Een kleine redactie slaagt er elk kwartaal
weer in een mooie Jacobsstaf uit te bren-
gen.
Daar het erg veel werk is voor deze groep
wil het bestuur dit graag ondersteunen
met een begeleidingscommissie om de
Staf nog beter te maken. De commissie zal
niet alleen kritisch volgen en suggesties
doen, maar ook zelf een daadwerkelijke
bijdrage geven. Zo is het de bedoeling om
ook artikelen ‘in voorraad’ te hebben, met
name op het gebied van geschiedenis,
kunst en cultuur. De commissie bestaat
uit: Daniëlle Lokin, Jan Galjé, Inne Cath
en Carla van Vught. André Brouwer zit als
portefeuillehouder bij de redactievergade-
ringen.

http://www.santiago.nl/nieuws_20101010_belgische_man_bijt_hond_op_weg.php
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/11/05/R006.htm
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2.6 Legaten

Ons genootschap wordt groter en daar-
door onvermijdelijk ook professioneler
van opzet. Het bestuur is zich van de geva-
ren hiervan bewust. Een positief effect is
dat we steeds serieuzer genomen worden.
Zo ontvingen we onlangs een mooie col-
lectie boeken van de weduwe van een
overleden pelgrim uit Den Helder. Een
tweede legaat is al aangekondigd.
Het bestuur wil in samenwerking met de
werkgroep Bibliotheek ervoor zorgen dat
we niet alleen zorgvuldig met deze schen-
kingen omgaan, maar er ook iets mee
doen. Alleen maar opbergen is een kast is
wat ons betreft niet voldoende.

2.7 Nieuwe website

Onze huidige website ziet er al een flink
aantal jaren hetzelfde uit. De werkgroep
website is in gesprek met een bedrijf dat
een nieuwe website voor ons kan bouwen
die meer aansluit bij de huidige digitale
mogelijkheden.

De eerste resultaten zien er mooi uit.
Bedoeling is ons jubileumjaar te starten
met een nieuwe website.

2.8 Jacobus wandelpool gestopt

De wandelpool op onze website is gestopt
wegens gebrek aan belangstelling. Wel-
licht kunnen we via deze nieuwsbrief le-
den op wandelingen attenderen.

2.9 Stimuleren jeugd

Afgelopen jaar deden in Vessem 29 scho-
len mee met een programma over pelgri-
meren. Ons genootschap gaf hieraan een
bijdrage. Voorstel is de bijdrage te maxi-
meren met een maximum bedrag van 2
euro per kind en 1.500 euro per locatie
wanneer ook elders dit initiatief zou wor-
den opgepakt. Voorlopig voor 2 jaar.
Broeder Fons is inmiddels 80 jaar. De
vraag komt in hoeverre we een grotere
bijdrage in mankracht aan Vessem moeten
leveren of in hoeverre ons genootschap
een rol kan spelen om de stichting en de
hoeve voor de huidige activiteiten te be-
houden.

2.10 Pelgrimspas

Voor de Camino der Lage Landen is een
speciaal pelgrimspaspoort ontworpen.

2.11 Kogel door de kerk

Alle fondsen zijn binnen en ook Europa
steunt de plannen voor een informatiecen-
trum in de Groate kerk te Sint Jacobiparo-
chie. Ook de provincie heeft de laatste
40.000 euro uit het programma bezin-
ningstoerisme nu zwart op
wit toegekend. De vlag kan uit en ons cen-
trum komt er definitief.
Zie voor verdere informatie:
Aldefrysketsjerken.
daar is alles te lezen.

http://www.aldefrysketsjerken.nl/pag/actueel
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2.12 Najaarsbijeenkomst

Graag tot zien op
ons eigen genoot-
schapscongres, op
6 november in De
Blinkerd in
Schoorl. We ho-
pen op een grote

opkomst, maar toch ook weer niet zo groot
dat al onze 9.700
leden komen.
Dan zouden we
twee keer zo groot
zijn als het CDA-
congres. Als u
daarvoor bent,
moet u maar tegen
stemmen.

André Brouwer, secretaris

De volgende Ultreia verschijnt op 20 novem-

ber. Kopij inleveren voor 13 november

ultreia@santiago.nl


