Notulen vergadering: september 2014

Aanwezig: Gerard (voorzitter), Leo (penningmeester), Jacqueline
1. Opening:
Gerard heet iedereen van harte welkom in onze eerste vergadering in deze samenstelling.
Jacqueline wordt gevraagd om het secretaresse werk te gaan doen.
2. Voorrondvraag / inbreng agendapunt(en):
Leo zegt dat de ingekomen stukken een vast agendapunt moet worden.
2a. Ingekomen stukken (post/email):
Geen.
3. Terugblik afgelopen bedevaart:
Het was een rustige, inspirerende bedevaart met speciale en waardevolle momenten.
Er is onder de pelgrims interesse naar het verhaal over het leven van Bernadette.
De Kleine Kruisweg met een kleine groep en op de terugweg spontaan 'Te Lourd' op de
bergen' gezongen was zo'n bijzonder moment.
Leo: Sluit zich daarbij aan. De meeste pelgrims hebben enorm genoten, sommigen gaan
hun eigen weg.
Jacqueline: Rustig, er was geen druk en dit is prettig. Bij de afsluiting is dat mooi gezegd
door Gerard. En van pelgrims gehoord dat het zo fijn is dat iedereen elkaar accepteert
zoals ze zijn, daar zijn pelgrims blij om.
4. Bedevaarten 2015:
In principe gaan we van 2 t/m 9 juni en 1 t/m 6 september.
Vorige keer belde het bureau dat het vliegtuig vol en de trein leeg was. Het hangt dus daar
vanaf hoe de verdeling trein/vliegtuig zal zijn in juni. Vorig jaar hadden we 40 treinplaatsen
en 10 vliegplaatsen. In september alleen vliegplaatsen.
Om eventueel aan meer vrijwillige rolstoel duwers te komen, gaan we het ROC benaderen
voor een maatschappelijke stage.
Daarnaast zullen rolstoelers zoveel mogelijk voor een eigen duwer moeten gaan zorgen;
uit ervaring blijkt dat het een grote toegevoegde waarde heeft voor de pelgrim wanneer er
een bekende mee is.
Gerard vraagt aan Leo hoeveel budget er beschikbaar is, dit is hoofdzakelijk om de
pelgrims en vrijwilligers korting te kunnen geven. De maatschappelijke stagiaires gaan
vanzelfsprekend gratis mee. We kijken hier in het voorjaar naar.
5. Notulen vorige vergadering:
Notulen zijn goedgekeurd.
5a. Voortgang vereniging:
Het bestuur behoort volgens de stichtingsakte uit minimaal 3 personen te bestaan.
Als stichting voldoen we dus aan de eisen.
Gerard zegt dat er een open communicatieve en plezierige samenwerking is, het is
belangrijk dat dat zo blijft. Qua bestuurssamenstelling zal er voorlopig een jaar rust zijn
voordat er eventueel een nieuw bestuurslid bij komt.

5b. Website:
Op de website zullen we twee maal per jaar verslag moeten doen. Het gaat om een
verslag van een vergadering en een financieel verslag.
Gerard geeft aan het beter te vinden om als stichting naar buiten te treden en daarom
geen persoonsnamen meer te gebruiken op de site. En naast het vaste telefoonnummer
ook een mobiel telefoonnummer te vermelden. Ook zal er wat regelmatiger iets nieuws op
de site moeten komen, zodat we publiek blijven trekken.
5c. Artikelen dorpskrantjes en flyers:
We gaan zoals elk jaar artikelen plaatsen in de dorpskrantjes, ook te denken aan Bergen,
Wellerlooi, Venlo, enzovoort. Jacqueline zoekt de adressen van de dorpskrantjes op.
6. Voortgang oud papier:
Het oud papier gaat goed, er is meer papier gebracht dan vorig jaar. De containers zijn
voller en het ziet er netter uit. Box is daar natuurlijk ook blij mee.
Leo heeft Harry gesproken en gezegd dat het er netjes uitziet.
In december vragen of Box eind november en de eerste twee zaterdagen van december
de container wisselt i.v.m. de feestdagen.
Tevens komt Leo terug op de PIV, het lijkt hem goed om aan te sluiten i.v.m. het contact en
oud papier. Gerard stuurt hierop de PIV een mailtje.
6a. Brunch vrijwilligers oud papier:
Eind 2014 organiseren we een brunch voor de vrijwilligers van het oud papier, de
bestuursleden en echtgenoten.
Er zijn dan ongeveer 19 personen. Jacqueline meldt zich om de brunch te organiseren en
zal proberen een datum te vinden op een zondag begin november.
7. Financieel verslag:
Is al eerder besproken.
8. Mededelingen:
De lijst met naam en adres zullen niet meer worden gegeven aan de pelgrims op de
terugkomdag. Voortaan geven we alleen een lijst met voor- en achternaam bij de
groepsfoto.
9. Wat er verder ter tafel komt:
Er zullen plastic schorten en handschoenen meegenomen moeten worden voor de
verzorging.
Leo komt met het idee om flyers, visitekaartjes en cadeaubonnen uit te gaan geven. Hier
wordt positief op gereageerd. De bedoeling van de flyers is wat meer eigenheid en aan te
geven wat er buiten het kerkelijk gebeuren gedaan wordt tijdens onze bedevaarten.
Gerard merkt op dat er op de flyers van Maastricht ruimte is voor een sticker.
De naamkaartjes van de vorige bedevaart zijn goed ontvangen en zal de toekomstige
leidraad zijn voor de huisstijl van de stichting. Omdat de kleur van blauw in paars is
veranderd zal dit ook op de site doorgevoerd gaan worden.
10. Rondvraag:
Jacqueline vraagt wanneer de terugkomavond is. Daar wachten we niet te lang mee en
hangt even van de dvd af, zodra dat duidelijk is, gaan we een datum plannen bij Martens.
11. Sluiting:
Gerard sluit de vergadering.

