Jaarverslag SPiG 2017.

Als alles in beweging is …

is het tijd om stil te staan …..

Als alles stil staat…………………….

Is het tijd om in beweging te komen…
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2017 was een zeer enerverend jaar. Op 21 april werd onze website voor 2300 km
Pelgrimswandelingen gelanceerd door de Commissaris van de Koning. dhr. Paas. We hebben veel
enthousiaste reacties ontvangen via mail en sociale media. Ondertussen gingen de gewone
wandelingen door met weer veel belangstelling.
2. Georganiseerde pelgrimswandelingen 2017.
1. Leens op 12 maart
2. Ten Boer Thesinge op 9 april
3. Appingedam- Opwierde –Farmsum Delfzijl en met de trein terug op 14 mei.
4. Uithuizermeeden op 11 juni
5. Bedum op 10 september
6. Spijk 8 op oktober
7. Wirdum op 12 november
Een paar opvallende zaken uit de wandelingen.
Opvallend bij de route van Ten Boer waren de enige overgebleven kloosterkerken van de
provincie, waarbij in Thesinge alleen het koor nog over is. In Appingedam is het terugreizen met
de trein ons niet goed bevallen. Er zit te veel tijdsdruk op. Beter is met de trein ergens naar toe te
reizen en dan teruglopen. In Uithuizermeeden konden we meeliften op een muziekfestival met een
prachtig cello- en strijkorkestje. In Bedum werden we verrast door één van de deelnemers die ons
mee nam naar de restanten van de Walfriduskapel onder een tuinkassencomplex midden in het
oude gedeelte van Bedum. In Spijk was iedereen onder de indruk van de dorpskern en de
gedichten van Willen de Merode uit Spijk. In Wirdum hebben we kennis kunnen maken met de
spiritualiteit van zuigend natte en vette klei en het hemels brood bezongen door Paverotti en Sting
in het Panis Angelica
3. Opening Netwerk 2300 km Pelgrimsroutes.
Na ontzettend veel voorbereiding is ons netwerk gelanceerd bij de Stichting Oude Groninger Kerken.
We zijn overladen met enthousiaste reacties van kerken, de Cdk. Dhr. R. Paas., de Raad van kerken en
de SOGK maar ook van de regionale afdeling Nederlandse Genootschap St. Jakobs die de
pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella in Nederland beheert en promoot. Ter gelegenheid van
de opening hebben we mooie artikelen in het DvhN gekregen en heeft RTV Noord er een mooie
videorapportage van gemaakt.
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4. Onderhoud Netwerk routes en bijbehorende bestanden.
Alle routes zijn nog niet klaar v.w.b. spiritualiteitsopdrachten en bezinningsopdrachten.
Het is veel werk om alle 193 bezinningsopdrachten en spiritualiteitsopdrachten in te vullen.
Stand van zaken:
Aantal gereed Percentage gereed
61 etappes van de 21 km pelgrimsroutes
Spiritualiteitswerkvormen
61
100%
Bezinningswerkvormen
37
61%
131 rondwandelingen van de 8km pelgrimsroutes
Spiritualiteitswerkvormen
Bezinningswerkvormen

95
25

72%
19%

4 nieuwe routes rondom Stadskanaal en Musselkanaal.

0

0%

Routecorrecties.
Er worden regelmatig routecorrecties uitgevoerd op basis van eigen ervaringen, klachten van
wandelaars of klachten van eigenaren van wandelpaden. Voorts moeten er een groot deel van de links
in routebeschrijvingen in Viewranger nog omgezet worden van http://www.spig.nl naar
https://www.spig.nl. De oude links functioneren nog wel omdat ze op de website automatisch worden
doorgeschakeld naar de “https” versie. Voorts dienen de meeste links met de verhalen van Sanne
Meijer nog te worden ingevoegd bij de beschrijving van de wandelingen.
5. Vergaderingen bestuur.
We hebben 4 keer vergaderd. Vanwege de start van het netwerk lag de frequentie hoger dan de
gemiddeld 2-3 vergaderingen per jaar.
Er waren aanpassingen van de statuten nodig omdat deze niet ANBI proof waren. Na aanpassingen
hebben we uiteindelijk in juli onze ANBI status ontvangen van de belastingdienst. We hebben een
sterk gereduceerde prijs gekregen van de notaris omdat hij het gevoel had ook wel wat steken te
hebben laten vallen bij het opstellen van de statuten. Niettemin was dat wel een tegenvaller van € 110,.
Werkwijze vergaderingen.
We maken gebruik van een uitgebreide agenda die tevens concept notulen zijn die we aan het eind van
de vergadering vaststellen. Vanwege het geringe aantal vergaderingen blijkt dit een effectieve
werkwijze te zijn.
6. Jaarlijkse Gidsenvergadering.
De gidsen vergaderen 1x per jaar en evalueren hun jaarprogramma en stellen hun programma voor het
erop volgende jaar vast. Het blijkt dat alle gidsen tevreden zijn met hoe het nu gaat. Punt van aandacht
is wel dat mensen zich opgeven en vervolgens zonder af te zeggen niet komen opdagen. De site wordt
daardoor ten onrecht gesloten omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, maar in werkelijkheid
niet zo is. Besloten wordt de afmeldingsprocedure te verbeteren. En de website pas bij opgave van 40
deelnemers te sluiten. Dit houdt wel een risico in dat er teveel deelnemers per wandeling komen maar
dat evalueren we dan wel later.
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7. PR .
PR kanalen en middelen.
We maken standaard gebruik van de volgende gratis kanalen voor PR:
 Website
 Sociale Media; Facebook.
 Persberichten provinciale regionale kranten; wordt helaas niet altijd geplaatst.
 Uitservice voor de Uitagenda DvhN en RTV Noord.
 Uitservice Uitzinnig.
 Culturele Agenda’s van de gemeenten.
 Lokale nieuwssite.
 SOGK activiteitenkalender op hun site.
Nieuw PR campagne.
We hebben besloten, mits we daarvoor de benodigde middelen voor kunnen verwerven, om een
eenmalige professionele PR campagne op te zetten met een professionele folder en poster en de
inrichting van een informatiekraam. Aangezien we geen enkele folder of poster hebben en geen
infokraam kunnen invullen. We hebben eind december op onze aanvraag inmiddels een toezegging
van 50% van het Loket Leefbaarheid ontvangen mits we de andere 50% kunnen verwerven bij een
andere subsidieverstrekker. Het resterend bedrag wordt nu aangevraagd bij het
ScholtenKammingafonds.
Websites.
We hebben 2 websites;
 www.groningsepelgrimage.nl voor de georganiseerde routes.
 www.spig.nl met het netwerk van 2300 km.
Dat bleek veel onduidelijkheid op te leveren. We hebben dan ook besloten deze 2 sites samen te
voegen. Eind december zijn ze samengevoegd en op 1januari 2018 is de site
www.groningsepelgrimage.nl komen te vervallen. Bezoek en downloads website: www.spig.nl vanuit
Wordpress Jetpack gegevens:
2017
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Totaal

Downloads
651

Bezoekers
912

Views
3722

462
511
477
491
521
541
576
486

844
790
548
378
364
418
362
311

4796
4949
3375
2711
2327
2167
1909
1647

4716

4927

27603
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We beschikken niet meer over de gegevens van www.groningsepelgrimage.nl omdat met de opheffing
van deze website ook de online gegevens zijn verwijderd en we hebben deze helaas toen niet
gekopieerd. Niettemin overtreffen de resultaten ruimschoots de verwachtingen. Het betreft hier unieke
bezoekers en geen bezoekers per keer.
Sociale Media.
We hebben net als met beide websites ook 2 Facebookpagina’s Dat blijkt ook verwarrend te zijn en we
besluiten om deze pagina’s eind 2017 ook samen te voegen. Facebook is met afstand ons belangrijkste
sociaal mediaplatform met veel bezoekers.
Pinterest gebruiken we vooral voor de fotoreportages van de georganiseerde wandelingen.
Lezingen.
We hebben een lezing ontwikkeld over de cultuurhistorische achtergrond van pelgrimeren, de filosofie
van reizen en het eigentijdse pelgrimeren in Groningen. Tijdens de lezing presenteren we de locale
routes in de omgeving. Op de website is het aanbod aan lezingen van allerlei maatschappelijke
organisaties al als aanbod geformuleerd. We vragen € 75,- inclusief reiskosten per lezing voor de
stichting. We hebben besloten om dit aanbod ook actief onder de aandacht te brengen.
Er zijn in 2017 twee lezingen gegeven;
 PKN Winsum e.o. in Eenrum (Gift € 50,-)
 Passage Winsum ( Tarief voor lezing € 75,-)
8. Samenwerkingen.
Stichting Oude Groninger kerken (SOGK).
De partnership met de SOGK is dit jaar ingevuld met:
 de startbijeenkomst op 21 april in het gebouw van de SOGK
 de vermelding van de pelgrimswandelingen op hun activiteitenkalender
 Links op de afzonderlijke websites van de kerken naar onze wandelingen waar de
desbetreffende kerk is opgenomen.
Raad van Kerken in Groningen en Drenthe.
Naast de reguliere samenwerking hebben we nog een bijdrage geleverd aan de manifestatie op 7 mei
van de RVK over de aardbevingsproblematiek door met hen mee te denken en het maken van 5 routes
met als eindbestemming Bedum.. Aansluitend aan de wandelingen is er toen een vesperdienst
gehouden. Tevens hebben we de routedocumenten gemaakt voor deze manifestatie en hebben we de
route vanuit Winsum als gidsen begeleid.
Voorts hebben we afgesproken 1x per kwartaal een verhaal aan te leveren over een pelgrimswandeling
voor het blad Onderweg.
Er zijn voor zover wij weten een tweetal lokale kerken geweest die onze wandelingen hebben gebruikt
voor het organiseren van een eigen groepswandeling.
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Tocht om de Noord.
We zijn inmiddels een partnership aangegaan met Tocht om de Noord om elkaar te versterken in het
aanbod aan wandelingen en vanuit een gezamenlijke passie voor wandelen in Groningen. We hebben
een aantal afspraken gemaakt :
 Het verwijzen naar elkaars aanbod en elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Zie
website.(welke website?)
 Gebruik te maken van elkaars faciliteiten; bijvoorbeeld informatiebestanden van de
pelgrimswandelingen of onze PR kraam bij Tocht om de Noord wandelingen.
 Een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een 10 daagse groepswandel vakantie “Emo’s tour”
tijdens het jubileumjaar van de SOGK in 2019, waarbij we gaan slapen in de kerken. .

Routebureau Groningen.
Aan het Routebureau hebben we onze wandelingen aangeleverd zodat ze als GPX wandelingen
kunnen worden gebruikt. . In het routesysteem zijn we echter niet opgenomen. Dit vergt nog nader
overleg met het Routebureau. Wel werd een route van ons gepubliceerd via een “Route van de week”
op hun Facebookpagina.
Marketing Groningen.
Via hun blad met een verspreiding van 20.000 adressen is een interview met de voorzitter opgenomen
dat ook op hun website is te vinden. Voorts worden we uitgenodigd om mee te denken over de
marketing van Groningen en worden we van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
SanneMeijer onderweg.
Met de reisblog van Sanne Meijer die zeer boeiende reisverhalen schrijft over Groningen hebben we
afgesproken om wederzijds met icoontjes op de websites naar elkaar te verwijzen.
9. Financiën.
We sluiten dit jaar met een positief saldo af van € 285,28. Maar het begin saldo van € 491,66 was
aanzienlijk hoger en dat betekent dat we een exploitatietekort hebben over 2017 van € 206,38.
Afgezien van de eenmalige tegenvaller van de statuten aanpassing van € 110,- is het negatief resultaat
over 2017 nog te overzien.
We besluiten om te snijden in de kosten van websites (van 2 naar 1) en een lager niveau van capaciteit
en internet dataverkeer voor 2018.
Voorts kijken we of we de inkomstenkant over 2018 kunnen verhogen door meer lezingen te geven á
€ 75,- per keer inclusief reiskosten.
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