
Beleids-/activiteitenplan 2023 van de Regiocommissie Arnhem – Nijmegen  

1 
 

1. Inleiding 
Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob telt op dit moment zo’n 13.500 leden die 

woonachtig zijn in totaal 16 regio’s. De Regio Arnhem-Nijmegen (RAN) is daar één van en 

telt ruim 1000 leden. Elke regio – en zo ook de RAN – onderhoudt contacten met (potentiële) 

leden en organiseert jaarlijks uiteenlopende activiteiten ten behoeve van de leden. Ook 

worden activiteiten ontwikkeld die het pelgrimeren onder de aandacht brengen, 

respectievelijk bevorderen. Daarnaast draagt de RAN via zijn regiocontactpersonen bij aan 

de beleidsontwikkeling van het Genootschap. Genoemde regiocontactpersonen zijn door het 

bestuur van het Genootschap benoemd. 

 

1.1. Regiocommissie Regio Arnhem - Nijmegen 
Elke regio wordt aangestuurd door een regionale commissie (Rcie) waarin de 

regiocontactpersonen en daarnaast een aantal leden zitting hebben. In de afgelopen twee 

jaren zijn er mede als gevolg van de corona wat ‘bestuurlijke perikelen’ geweest. Daardoor 

leek het er even op dat de Rcie RAN medio 2022 ter ziele zou gaan. Gelukkig hebben wij, 

d.w.z. de leden van de huidige Rcie RAN in samenspraak met (een vertegenwoordiger van)  

het bestuur van het Genootschap dit tij kunnen keren. De Rcie RAN bestaat met ingang van 

1 augustus 2022 uit de volgende personen: 

 

Naam Functie 

Nico Grimberg Voorzitter, regiocontactpersoon 

Marc Koch Vicevoorzitter/penningmeester, 
regiocontactpersoon 

Anita Hendriks Secretaris 

Jan Kaspers Lid 

De regionale commissies – en zo ook Rcie RAN – voeren hun activiteiten uit binnen de 

kaders die landelijk zijn, respectievelijk worden ontwikkeld. Binnen die kaders heeft de Rcie 

een ruime mogelijkheid om naar eigen inzicht activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.  

 

1.2. Beleids-/activiteitenplan 2023, ten geleide 
In dit Beleids-/activiteitenplan wil de Rcie RAN haar voornemens voor het jaar 2023 zichtbaar 

maken.  

In hoofdstuk 2 gaat het over de ‘Doelstellingen, activiteiten en uitgangspunten van het 

Genootschap’ zoals vermeld in de concept-Beleidsdoelstellingen 2023 - 2026 van het 

Nederlands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ). 

 

In hoofdstuk 3 vermelden wij de door de door de Rcie RAN voorgenomen 

beleidsdoelstellingen en activiteiten. De Rcie RAN sluit daarbij aan op de door het NGSJ 

gehanteerde aandachtsgebieden zoals die in de concept-Beleidsdoelstellingen 2023 – 2026 

worden onderscheiden.  
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2. Doelstellingen, activiteiten en uitgangspunten van het 

Genootschap  

2.1. Doelstellingen (statuten)  
Bij de vaststelling van het beleid voor de komende jaren zijn de doelstellingen zoals verwoord 

in de statuten van het Genootschap leidend. Het bestuur is van mening dat deze 

doelstellingen onverminderd relevant en actueel zijn.  

1. De hoofddoelen van het Genootschap zijn het verbreden en verdiepen van de 

belangstelling voor de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela in Galicië, in heden 

en verleden.   

2. De hoofddoelen worden bereikt door:   

a. het bevorderen van bovengenoemde pelgrimstochten;   

b. het bestuderen van godsdienstige, historische en andere culturele verschijnselen die 

samenhangen met de Jacobusverering;   

c. het uitwisselen van gegevens en ervaringen tussen de leden onderling;   

d. het verstrekken van voorlichting aan derden;   

e. het behartigen van belangen die verband houden met het doel van het Genootschap;   

f. het bevorderen van contacten met personen of instellingen in, binnen- en buitenland 

die een bijdrage kunnen leveren tot het doel van het Genootschap, in het bijzonder met 

soortgelijke verenigingen.   

2.2. Activiteiten  
Op basis van deze statutaire doelstellingen kunnen de kernactiviteiten van het Genootschap 

worden omschreven als:  

- Op weg helpen door passieve en (inter)actieve informatievoorziening en voorlichting.  

- Ondersteuning en facilitering onderweg door het verstrekken van actuele informatie, het 

markeren en onderhouden van Nederlandse Jacobusroutes, de aanwezigheid van 

Nederlandse hospitaleros langs de route, de ontvangst van aankomende pelgrims in de 

huiskamer in Santiago de Compostela.  

- Onderlinge ontmoeting op bijeenkomsten om samen herinneringen op te halen en nieuwe 

ideeën op te doen.  

- Verdieping en reflectie door het delen van kennis op het gebied van geschiedenis, cultuur 

en spiritualiteit en het delen van persoonlijke pelgrimservaringen.  

- Belangenbehartiging door het onderhouden van contacten met instellingen en 

organisaties die zich bezighouden met de pelgrimage naar Santiago de Compostela.  

2.3. Uitgangspunten  
Bij de invulling van het beleid is voorts rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:   

- Het Genootschap is een vereniging van leden waarbij de focus van activiteiten in 

belangrijke mate is gericht op het behoud van leden en het werven van nieuwe leden   

- Het Genootschap staat open voor iedere belangstellende die zich in de doelstellingen kan 

vinden, ongeacht politieke, godsdienstige of ideële voorkeur;  - Het Genootschap wil een 

open en diverse vereniging zijn.  

- Het Genootschap is een plek waar de essentie(s) van pelgrimeren tot haar recht komt in 

de betekenis van bezinnen en onthaasten, ervaringen delen tussen mensen en culturen, 

in heden en verleden;   

- Het Genootschap is voor leden en belangstellenden een trefpunt waar hun betrokkenheid 

met het pelgrimeren naar Santiago de Compostela tot uiting en ontwikkeling kan komen:  

primair op basis van vrijwillige, persoonlijke inzet en daar waar nodig op basis van 

professionele inzet.  
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3. Doelstellingen en beoogde activiteiten RAN 2023  

3.1. Informatieverstrekking en zichtbaarheid  
Het is belangrijk dat leden goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het 

Genootschap. Landelijk zorgt het bestuur onder meer voor het bijhouden van de website van 

het Genootschap, het verzenden van de Ultreia nieuwsbrief en het organiseren van 

ledenbijeenkomsten elk voor- en najaar. De Rcie RAN richt zich vooral op de meer specifieke 

informatieverschaffing op regionaal niveau. Concreet betreft het de volgende activiteiten: 

 

1. Het bijhouden en actualiseren van de regionale pagina op de landelijke website 

2. Het bijhouden en actualiseren van de agenda op de landelijk website 

3. Het maandelijks uitbrengen van een digitale Nieuwsbrief voor de leden in de RAN 

waarin melding wordt gemaakt van regionale (en indien gewenst ook landelijke) 

ontwikkelingen en van voorgenomen activiteiten 

4. Het organiseren van een startersbijeenkomst in februari 2023  

 

Ad 4 Startersbijeenkomst 

Speciaal voor (toekomstige) pelgrims zal een startersbijeenkomst georganiseerd worden 

waar informatie wordt gegeven over de verschillende routes naar Santiago de Compostella 

en over de wenselijke uitrusting voor zowel pelgrims te voet als pelgrims op de fiets of e-

bike. 

 

Ook het Café Saint Jacques is een belangrijke plaats voor beginnende pelgrims om adviezen 

en tips te ontvangen van meer ervaren pelgrims (zie 3.3). 

 

3.2. Verdieping  
 

3.2.1. Pelgrimeren met de Jeugd 

In maart 2023 gaat de RAN samen met kinderen uit groep 7 en groep 8 van de Sint 

Jozefschool te Wageningen wandelen van Wageningen naar abdij Koningsoord nabij 

Oosterbeek waar zij ontvangen zullen worden door de zusters die daar een Cisterciënzer 

monastiek gemeenschap vormen. Met deze activiteit gaan de RAN Pelgrimeren met de 

Jeugd. De Rcie RAN maakt bij de concretisering van deze pelgrimstocht graag gebruik van 

de handreiking die door de landelijke werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd is ontwikkeld. 

 

De Rcie zal onderzoeken of in 2023 ook een project Pelgrimeren met de Jeugd kan worden 

ontwikkeld voor kinderen uit klas 1 en/of 2 van het Liemers College/Agora te Zevenaar. Het 

primaire initiatief ligt bij een leerling van Liemers Agora die de afgelopen jaren meerdere 

malen met zijn moeder delen van de camino heeft gelopen en de wens heeft om een project 

Pelgrimeren voor de Jeugd voor medeleerlingen te organiseren. In samenwerking met deze 

leerling, zijn moeder én het Liemers Agora zal de Rcie RAN nagaan of deze wens 

gerealiseerd kan worden.  

 

3.2.2 Speciale verdiepingsbijeenkomsten 

 

Naamdag van Jacobus 

De Rcie RAN zal rond de naamdag van Jacobus (25 juli) een bijeenkomst voor de regionale 

leden organiseren. Tijdens deze dag zal er naast ontmoeting ruim plaats zijn voor bezinning.  
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Jacobus-lezing 2023 

Afgelopen jaar organiseerde de Regio Limburg een Viering van het Heilig Jaar te Roermond. 

Onderdeel van het meerdaagse programma was de eerste jaarlijkse Jacobus-lezing. Het ligt 

in de bedoeling dat telkens een andere regio deze jaarlijkse lezing organiseert en als het 

ware Jacobus door de jaren heen door het land trekt. De Regio Limburg heeft december jl. 

de Rcie RAN gevraagd of deze de Jacobs-lezing 2023 wil organiseren. Na een korte 

overweging heeft de Rcie RAN hier positief op gereageerd. De organisatie van de Jacobus-

lezing is een regionaal met een landelijke uitstraling.  

 

De Rcie RAN heeft verder voor 2023 geen concrete plannen om speciale bijeenkomsten te 

houden voor haar leden op het gebied van geschiedenis, cultuur, aandacht en/of spiritualiteit. 

Wel overweegt de Rcie RAN om incidenteel een spreker uit te nodigen voor het Café Saint 

Jacques. Primair wordt daarbij gedacht aan een spreker die die zijn ervaringen van een 

recente pelgrimstocht (te voet, per fiets of e-bike) wil delen. Zo nodig zal samenwerking 

gezocht worden met een of meer landelijke werkgroepen.  

 

3.3. Ontmoeting  
Ontmoeting is wellicht het belangrijkste aandachtsgebied van de Rcie RAN. Het is belangrijk 

dat de leden zich thuis voelen in en gebonden weten aan het Genootschap. Hierin heeft de 

Rcie RAN een belangrijke taak. Concreet houdt de Rcie RAN zich bezig met het organiseren 

van de volgende activiteiten: 

 

5. Het maandelijks op de eerste donderdag van de maand organiseren van het Café Saint 

Jacques 

6. Het organiseren van wandeltochten in de regio 

7. Het organiseren van fietstochten in de regio, waar mogelijk in samenwerking de 

landelijke werkgroep Jacobike 

8. Het organiseren van een twee- of meerdaagse wandel- én fietstocht 

 

Ad 5: het Café Saint Jacques voorziet in een behoefte van de leden om elkaar te (blijven) 

ontmoeten. De bijeenkomsten worden gehouden in cultureel centrum Kreek te Oosterbeek. 

Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor leden die één of meer malen een tocht hebben 

ondernomen naar Santiago de Compostella: te voet en/of per fiets of e-bike. Ook mensen die 

van plan zijn om zo’n tocht te maken zijn van harte welkom. Zij kunnen vertellen over hun 

voornemen en van meer ervaren pelgrims adviezen en tips ontvangen. Jaarlijks weet menig 

pelgrim in de dop het Café Saint Jacques te vinden.  

 

In 2023 zal het Café Saint Jacques elke maand gehouden worden behalve op 4 mei (in 

verband met de Dodenherdenking en ook niet op 3 augustus (vanwege de vakantieperiode).  

 

Ad 6: In 2023 zal de Rcie RAN minimaal 3 wandeltochten organiseren:  

In januari een Midwintertocht, in oktober een Herfstwandeling en in december een 

Snertwandeling.  

 

Ad 6/7 De Rcie RAN nodigt leden uit om zich te melden indien zij graag een wandel- of 

fietstocht willen organiseren aan de randen van de regio (bijvoorbeeld: in de Achterhoek of 

de Liemers, in het Land van Maas en Waal of rond Nijmegen, in de buurt van Eerbeek of 

Brummen). De Rcie RAN wil dergelijke initiatieven graag ondersteunen en faciliteren.  

 

Ad 8: de Rcie RAN zal in maart 2023 een tweedaagse tocht organiseren voor zowel mensen 

te voet als voor mensen op de fiets of e-bike. Zo mogelijk zal samenwerking gezocht worden 

met de landelijke werkgroep Jacobike. 
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3.4. Faciliteren en belangenbehartiging  
Het bestuur van het Genootschap ziet voor zichzelf belangrijke taken weggelegd waar het 

gaat om het faciliteren van zijn leden respectievelijk van de pelgrims die vanuit Nederland te 

voet, per fiets of e-bike (delen van) de pelgrimswegen gaan lopen of fietsen. Te denken valt 

hierbij onder meer aan het versterken van de Nederlandse Jacobswegen, het opleiden van 

hospitaleros, etc.. Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met onder meer buitenlandse 

zusterverenigingen en tracht zij zo de internationale samenwerking te versterken en daarmee 

ook de belangen van haar leden te dienen. De Rcie RAN heeft in deze haar focus meer naar 

binnen gericht: naar de eigen regio.  

 

3.4.1. Faciliteren en ondersteunen 
 

Cursus Spaans 

In aanvulling op deze landelijke activiteiten organiseert de Rcie RAN in de periode januari t/m 

maart 2023 een cursus Spaans voor beginners én een cursus Spaans voor gevorderden. In 

de RAN is er veel belangstelling voor het volgen een cursus Spaans. Elke cursus bevat 8 

lessen die worden gegeven in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen te Elst. 

 

3.4.2. Belangenbehartiging  
De Rcie wil op regionaal niveau de belangen van de regionale leden behartigen. Dat wil zij 

doen door actief deel te nemen aan besprekingen op landelijk niveau, open te staan voor 

samenwerking met landelijke werkgroepen, maar ook door contacten te onderhouden met 

regionale organisaties. In het bijzonder wil de Rcie RAN het contact met het bestuur van de 

Jacobskapel te Nijmegen opnieuw aanhalen en verder verstevigen. Daarbij wil de Rcie 

nagaan op welke wijze de Jacobskapel én de RAN elkaar kunnen versterken en in 

momenten samen kunnen werken.  

 

De Rcie zal ontwikkelingen die het pelgrimeren in de regio kunnen bevorderen blijven 

monitoren. In het bijzonder zal de Rcie RAN de mogelijke ontwikkeling van een pelgrimshuis 

in Nijmegen blijven volgen en, indien dit pelgrimshuis verder gestalte krijgt, nagaan op welke 

wij samenwerking met de initiatiefnemers van het pelgrimshuis gestalte kan krijgen.  

 

3.5. Interne organisatie  
De huidige Regiocommissie is in augustus 2022 opnieuw samengesteld en bestaat op dit 

moment uit vier personen. Voor de uitvoering van alle voornemens in 2023 is de Rcie RAN 

mede afhankelijk van de inzet van leden uit de regio. Zo kan het Pelgrimeren met de Jeugd 

alleen slagen als er voldoende vrijwilligers gevonden worden op de groepjes scholieren te 

begeleiden. Ook voor het organiseren van wandelingen en fietstochten zijn naast een 

‘trekker’ vanuit de Rcie RAN vrijwilligers nodig die bereid zijn mee te helpen om routes uit te 

zetten en deze voor te lopen of voor te fietsen. De Rcie RAN zal daarom in 2023 voor 

verschillende activiteiten vrijwilligers werven en onder hen ook vrijwilligers die zitting willen 

nemen in een werkgroep. Dit enerzijds om leden meer bij de (organisatie van) activiteiten te 

betrekken, maar ook ervaring op te bouwen én te behouden om deze activiteiten om op 

termijn – in de komende jaren – te kunnen voortzetten.  

 

De Rcie RAN zal daarnaast uitkijken naar een versterking van de Regiocommissie met één 

of twee leden. Gelet op het aantal jonge mensen dat de komende jaren gaat pelgrimeren zou 

het fijn zijn als de Rcie RAN een jonger persoon in zijn gelederen zou kunnen verwelkomen. 

Versterking is ook wenselijk omdat de huidige leden van de Rcie nog regelmatig pelgrimeren 

en daardoor een aantal weken aaneengesloten afwezig zijn.  
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Verder zal de Rcie RAN actief uitkijken naar een persoon die de huidige taak van 

penningmeester van de huidige penningmeester op termijn wil overnemen. De huidige 

penningmeester heeft al meer dan drie termijnen volbracht en zal zijn opvolger graag 

inwerken voordat een definitieve overdracht van taken zal plaatsvinden.  

 

 


