Jaarverslag 2019 van de Werkgroep Hospitaleren
Situatie Werkgroep
Na het vertrek van Jan Willem van der Valk en Ria Bindels nam Wim Nabuurs het voorzitterschap op
zich. Carla Gigengack kwam als nieuw werkgroeplid.
Vergaderingen: de werkgroep vergaderde op 23 jan, 13 mrt, 29 mei, 25 sept bij leden thuis in
Haren, Utrecht, Bunschoten en in het huis van St Jacob. Voor het regelen van zaken zoals de
training van november was er intensief mail- en app-verkeer.
Adviezen/info herbergen
15 - 20 adviesaanvragen kwamen er binnen, ongeveer gelijk aan 2018. Deze aanvragen gingen bijna
allemaal over het vinden van herberg om te hospitaleren.
Van de deelnemers van de cursus Buurse 2018 heeft ruim de helft van de deelnemers in 2019
gehospitaleerd!
Er was belangstelling van een 5-tal mensen om te hospitaleren in Galicië. Dat is dit jaar niet gelukt.
De contacten met Xacobeo verlopen moeizaam. Pas in de afgelopen zomer kwam er weer enig
contact met Xacobeo. Toen hadden de belangstellenden al andere plekken gevonden om te
hospitaleren.
Er kwam van 6 hospitaleros een enquêteformulier met terugkoppeling over de herberg waar ze
gewerkt hadden.
Contacten/presentatie
➢
Presentatie. Sinds oktober dragen alle leden van de werkgroep fleecevesten, voorzien van
emblemen van de Werkgroep, Hosvol en NGSJ. Bovendien hebben we 2 nieuwe banners
aangeschaft. Daarnaast hebben we ook briefpapier ontworpen met eigen logo zodat ons
drukwerk er nu verzorgder uitziet. Dit alles was mogelijk door financiële ondersteuning van
het Genootschap en door de medewerking van Ria Bindels: haar kunstwerk “Pelgrim” diende
als basis voor het ontwerpen van ons logo.
➢
Najaarsbijeenkomst Alkmaar, stand en workshop. Workshop met bijna 50 deelnemers. Voor
het eerst presenteerden we ons in onze nieuwe fleecevesten en met de nieuwe banners.
➢
De naam van de Werkgroep is veranderd van Werkgroep Overige Herbergen naar Werkgroep
Hospitaleren.
➢
voorzien van emblemen van de Werkgroep, Hosvol den NGSJ. Ook hebben we briefpapier
gekregen met eigen logo zodat ons drukwerk er nu verzorgder uitziet. Bovendien hebben 2
nieuwe banners. Dit alles was mogelijk door financiële ondersteuning van het Genootschap
en door de goedkeuring van Ria Bindels, die haar kunstwerk “Pelgrim” afstond voor ons
logo.
➢
Regiobijeenkomst in Holten 1 maart: 2 werkgroepleden hebben daar presentaties gehouden.
➢
Een werkgroeplid bezocht de jaarlijkse bijeenkomst, begin December, van de Federación
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago in Tarazona (Navarra).
Onderwerpen: positieve punten, incidenten/knelpunten, duurzaamheid, komend
Jacobusjaar,
➢
Website: een nieuwe opzet voor het WOH gedeelte van de NGSJ-site is gemaakt. Met de
verandering wordt gewacht tot de site van het Genootschap is gereviseerd.
➢
De meeste werkgroepleden gingen hospitaleren: in Italië, Spanje en Nederland.
Training
Van 15 -17 november vond er opnieuw een 3- daagse training Hospitaleren plaats in het Nivonhuis te
Buurse. Er waren 16 deelnemers. En 2x zoveel aanmeldingen! Het programma was zoals in 2018 met
hier en daar verbeteringen. Ook de werkgroep Spiritualiteit verzorgde weer een workshop en een
meditatieve wandeling. Het liep zeer goed, mede door de betrokken deelnemers, waarvan de
meesten veel Camino ervaring hadden. Na afloop kregen de deelnemers een Hospvol-insigne en een
certificaat van deelname. De lijst met namen en adressen van de deelnemers is overhandigd aan de
Spaanse Federatie van Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago in Logrono, daar zij de
insignes verstrekken en er een administratie van bijhouden.

Plannen 2020
- Contacten met Xacobeo onderhouden zodat in 2020 hospitaleros in Galicie aan de slag
kunnen.
- Verzamelen van informatie over herbergen dmv enqueteformulier aan hospitaleros
- Presentaties in de regio’s houden
- deelname aan najaarsbijeenkomst van het Genootschap met stand en workshop
- revisie website
- 3- daagse training in Nivonhuis Den Broam bij Enschede. Datum:15 – 17 november 2019
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