Verslag 2015 van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
1. Inleiding
In dit vierde inhoudelijke verslag legt de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
verantwoording af over haar activiteiten in het jaar 2015. 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 2016 en verder.
2. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting was gedurende 2015 als volgt samengesteld.
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Al sinds 2014 was het bestuur op zoek naar uitbreiding van het bestuur met iemand die kennis
en expertise bezat op het terrein van pr en communicatie. Helaas heeft het betrokken

bestuurslid zich beging 2016 wegens persoonlijke omstandigheden teruggetrokken en het
bestuurslidmaatschap niet geëffectueerd.
3. Activiteiten
Binnen het Genootschap bestond al langere tijd behoefte om het mogelijk te maken dat
vrijwilligers de kosten die zij maken bij het hospitaleren in Nederland of daarbuiten als gift in
mindering kunnen brengen op hun belastingaangifte. Nadat in eerste instantie tevergeefs is
geprobeerd het Genootschap de zogenaamde ANBI status te laten krijgen die daarvoor
noodzakelijk is, is besloten over te gaan tot de oprichting van een afzonderlijke stichting met het
doel voor die stichting wel de ANBI status te verkrijgen.
Op 26 februari 2010 heeft de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob deze ANBI status
gekregen en aansluitend zijn in mei 2010 de statuten van de Stichting Pelgrimsvrienden van St
Jacob gepasseerd bij de notaris. De Stichting kreeg bij oprichting de volgende vier inhoudelijke
doelstellingen:
• het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het pelgrimeren;
• het ondersteunen van pelgrimeren door gehandicapten;
• het bevorderen van pelgrimeren door de jeugd;
• het stimuleren voor het stand komen van ontmoetingsplaatsen voor pelgrims.
Om deze doelstellingen te realiseren werft de Stichting fondsen.
Kort na de oprichting is door het Stichtingsbestuur een meerjarenbeleidsplan 2010-2013
opgesteld, dat op de website van de Stichting is te vinden. Eveneens is een volgend beleidsplan
2014-2017 opgesteld. In het meerjarenbeleidsplan zijn de genoemde doelstellingen uitgewerkt
en is beschreven op welke manier de Stichting fondsen wil verwerven. Verwacht wordt dat de
middelen van de Stichting voornamelijk zullen bestaan uit donaties, erfenissen en legaten.
Vanuit het genootschap heeft de Stichting een eenmalig startkapitaal gekregen. Het
Meerjarenbeleidsplan omvat eveneens een begroting. Het meerjarenbeleidsplan is ook
opgenomen op de website.
In 2015 hebben het bestuur van het Genootschap en het bestuur van de Stichting meermaals
overleg gevoerd om elkaar te informeren over de wederzijdse activiteiten en deze waar nodig op
elkaar af te stemmen.
Met het verstrekken van de ANBI status kunnen vrijwilligers die vanuit het Genootschap
hospitaleren hun reis- en verblijfkosten aftrekken bij opstelling van hun belastingaangifte. Begin
2015 is het bestuur, ten tijde van het opstellen van aangiftes inkomstenbelasting, met enige
regelmaat om inlichtingen gevraagd.
Inmiddels heeft de Belastingdienst/ANBI mondeling op de brief gereageerd. Kort samengevat is
de reactie van de Belastingdienst/ANBI dat de benadering van de Stichting met betrekking tot de
aftrek van kosten van het hospitaleren naar haar mening juist was. Het is echter formeel aan de
verschillende Inspecties Inkomstenbelasting van de Belastingdienst om de geboden
mogelijkheid om kosten van het hospitaleren als gift op de te betalen inkomstenbelasting in
mindering te brengen, te beoordelen. De leden van het Genootschap zijn hierover geïnformeerd.

Zowel op de ledenvergadering in het voorjaar als die in het najaar, waren bestuursleden van de
Stichting aanwezig en hebben zij verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting.
Een overzicht van de ondersteunde projecten in 2015 is te vinden op de website van de stichting
en is eveneens hieronder vermeld.
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Project Vessem pelgrimage voor de jeugd
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Vergoeding reiskosten begeleider kinderpelgrimage

€ 153

2015

Stichting Gele Pijl

Deeldonatie informatieboekje
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In 2015 heeft de Stichting verschillende bijdragen geleverd aan het pelgrimeren voor de jeugd.
De Stichting is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de vrijwilligers die hiermee actief zijn.
Daarnaast zijn in 2015 bijdragen gegeven aan Trivium Lindenhof: een pelgrimstocht in Spanje
met 7 jongeren. Hiervan is in de Jacobsstaf een verslag verschenen. Tot slot is een bijdrage
uitgekeerd aan een project rond het Pelgrimeren voor de jeugd in Oudenbosch (N.B.).
In 2015 is geen beroep gedaan op het calamiteitenfonds voor het hospitaleren.
In 2015 is de website van de Stichting verder aangevuld met een aantal actuele stukken, waar
onder verslag en beleidsplannen. De Stichting voldoet hiermee aan de vereisten van de
belastingdienst ten aanzien van zgn. ANBI stichtingen.
4. Toekomst
In 2016 zullen het bestuur van het Genootschap en het bestuur van de Stichting verder werken
aan hun onderlinge relaties. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de afstemming tussen de
doelstellingen van de Stichting en de doelstellingen van het Genootschap. Een belangrijke
activiteit van de Stichting zal ook zijn gericht op het ontwikkelen van PR- materiaal. Er zal
daarnaast gewerkt gaan worden aan een beleidskader om fondsenwerving met een meer
structureel karakter van de grond te krijgen.
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