Verslag 2016 van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
1. Inleiding
In dit vijfde inhoudelijke verslag legt de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob verantwoording af
over haar activiteiten in het jaar 2016. Het verslag geeft inzicht in de bestuurssamenstelling in deze
periode en in de uitgevoerde activiteiten. Tot slot bevat het verslag ook nog een korte vooruitblik
naar 2017.
2. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting was gedurende 2016 als volgt samengesteld.
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In verband met zijn benoeming als voorzitter van de regio Breda/Tilburg van het genootschap heeft
Diedrick besloten het bestuur te verlaten. André Brouwer als nieuw bestuurslid, wordt benoemd tot
secretaris.
3. Activiteiten
Zowel op de ledenvergadering in het voorjaar als die in het najaar, waren bestuursleden van de
Stichting aanwezig. Alleen in de voorjaarsbijeenkomst is verslag kunnen doen van de activiteiten van
de Stichting.

Er is dit jaar uitgebreid gesproken en nagedacht over onze functie van de stichting. Onder meer is de
vraag gesteld of de fiscale overwegingen voor de oprichting van de stichting in combinatie met de
noodzaak om daar inhoudelijke doelen aan toe te voegen eigenlijk niet tot een “dubbeling” met de

activiteiten van het Genootschap hebben geleid. De ruime budgetten van het Genootschap maken
additionele geldverwerving ook niet gemakkelijker.
Het besluit is genomen om een deel van onze activiteiten af te bouwen en ons te concentreren op
twee hoofdlijnen te weten; “Pelgrimeren voor de Jeugd” en “Hospitaleren in de herbergen”.
Deze weg is ingeslagen en heeft geresulteerd in een overleg met de Werkgroep Pelgrimeren voor
de Jeugd. In dit overleg is geconcludeerd dat we meer voor elkaar kunnen en moeten betekenen en
dat er nog meer samengewerkt moet worden met de leerkrachten en hoofden van de scholen.
Eenmaal kennis gemaakt met het fenomeen van pelgrimeren in combinatie met de visie wat dat kan
doen voor de levensweg van de jongeren, is men zeer gemotiveerd om mee te werken aan deze
mooie beleving.
Het toeval is tevens, dat er dit jaar een grote groei in het aantal groepen en jongeren heeft plaats
gevonden en dat er meer dan 1140 scholieren hebben deelgenomen, niet alleen in omgeving van
Vessem, maar ook in Oudenbosch, Ossendrecht en Asten, begeleid door enthousiaste en ervaren
pelgrims.
Met betrekking tot de activiteiten Hospitaleren zal er samenwerking worden gezocht met de
werkgroepen “Roncesvalles”, onze “Huiskamer van de Lage landen” in Santiago de Compostela” en
de werkgroep “Hospitaleren”
Dit jaar is veel vragen ontvangen over de mogelijkheden van giftenaftrek voor de Inkomstenbelasting
en ook meegewerkt aan het verzoek van de hospitalero/a met het verstrekken van een verklaring
van uitgevoerde werkzaamheden en periode waarin men heeft gewerkt, ten behoeve van de
belastingdienst. Tot nu toe zijn er geen signalen ontvangen, dat deze verklaring niet werd
geaccepteerd.
Een bijdrage is geschonken aan de organisatie van de 3 daagse Fietspelgrimage van het
Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacobiparochie Deze fietstocht is gerealiseerd in samenwerking met
het Jabikspaad en de regio’s Friesland, Groningen/Drenthe en Oost Nederland.
Er is dit jaar totaal € 5.303 aan donaties en giften ontvangen, inclusief 15 euro aan donatie voor het
Informatieboekje van Sint Jacobs Route.
Een overzicht van de ondersteunde projecten in 2016 is te vinden op de website van de stichting en
is eveneens hieronder vermeld.
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De bijdrage toegezegd aan Trivium/Lindenhof in 2016: een pelgrimstocht in Spanje met maximaal 8
jongeren van Sarria naar Santiago de Compostela is doorgeschoven naar 2017. De geplande tocht
kon niet door gaan vanwege de beperkte middelen van de eigen organisatie.
In 2016 is geen beroep gedaan op het Calamiteitenfonds voor het hospitaleren.
In 2016 is de website van de Stichting verder aangevuld en opgeschoond (met dank aan Carla
Möring), met een aantal stukken, waar onder verslagen en actualiteiten. De Stichting voldoet
hiermee aan de vereisten van de belastingdienst ten aanzien van zgn. ANBI stichtingen.
4. Toekomst
In 2017 zal het bestuur van het Genootschap en het bestuur van de Stichting verder werken aan hun
onderlinge relaties. Een belangrijk aandachtspunt daarbij blijft de afstemming tussen de
doelstellingen van de Stichting en die van het Genootschap. Het overleg en samenwerking met de
werkgroep “Pelgrimeren voor de Jeugd”, zal verder worden geïntensiveerd. De financiële activiteiten
gaan zo veel mogelijk over naar onze stichting. Ook de samenwerking en werving projecten via
Pelgrimshoeve Kafarnaum zal worden gestimuleerd. Dit heeft nu al geresulteerd in een verzoek om
een bijdrage van Varendonck College uit Asten. Het College wil een vierdaagse Mini-Camino
organiseren voor maximaal 12 leerlingen van de bovenbouw HAVO/VWO.
Ook staan voorlichting en overleg in de planning voor de werkgroepen Hospitaleren en Roncesvalles.
Daarnaast zal contact worden opgenomen met de werkgroep “Huiskamer van de lage Landen”.
De begroting 2017 zoals vastgelegd in het beleidsplan 2014-2017 is voor dat jaar veel te ambitieus en
daardoor niet realiseerbaar. De aangepaste begroting is opgenomen op onze website.
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