Jaarverslag 2016
Aantal pelgrims
Op 31 december 2016 stonden er 1046 pelgrims ingeschreven.
Dat betekent voor het jaar 2016 dat 587 pelgrims zich hebben in
geschreven voor een 'walk of wisdom.'
Saldo Inkomsten - Kosten
De stichting had €22.477,50 aan inkomsten. Deze kwamen via
de verkoop van startpakketten en getijdenboeken (€19.269,33) en via vriendenbijdragen,
onkostenvergoedingen en advertenties (€3.208,02).
De stichting had €23.030,35 aan kosten. Hiervan waren €11.402,01 aan inkoopkosten voor de
startpakketten en €11.628,34 organisatiekosten. Grootste organisatiekosten waren de
vergoeding voor pionier Damiaan (€4.500,-) en de huur van kantoorruimte (€1.350,-). Andere
hoge kosten waren website en telefonie, kopieerkosten, drukwerk en porto, PR en vrijwilligers.
Het saldo voor 2016 bedraagt een verlies van €552,85. Dit betekent dat licht is ingeteerd op het
werkkapitaal van de stichting (saldo bezittingen - schulden). Het jaar 2016 werd afgesloten met
een eigen vermogen van €5.007,60.

Verklaring verlies
Het lichte verlies is grotendeels te verklaren door de herboeking van een zachte lening ter
financiering van onze routegidsen. De lening was opgenomen als een virtueel bezit, omdat we
deze enkel hoefden aflossen bij voldoende inkomsten. We hebben besloten de lening als een
harde lening te beschouwen en moesten daardoor ruim €1.000,- bijboeken als inkoopkosten.

Sponsorbijdragen voor het landschap
Niet opgenomen in de resultaten is een sponsorbedrag van ruim €7.000,- die de stichting bij
elkaar heeft gelopen voor het landschap aan de route. Zo werd zo'n €1.000,- bij elkaar gelopen
voor de Vogelatlas van Sovon Vogelonderzoek, €700,- voor begin- en eindpunt de Stevenskerk,
€450,- voor drie bijenbomen in de Ooijpolder, €425,- voor een wildtunnel in Mook en €1.500,voor een voetgangersbrug in natuurgebied de Duivelsberg (plus €3.000,- aan toezeggingen).
Alle bedragen zijn inmiddels overgemaakt. Het geld voor de brug staat nog vast en het bedrag
van de toezeggingen is afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de brug.

Werk en Medewerkers
De route werd in 2016 geheel gemarkeerd met uitzondering van het Reichswald - hiervoor
kregen we tot nu geen toestemming. De meeste tijd ging naar het ontwikkelen van een
maandelijkse vertrekceremonie voor pelgrims, de sponsorlopen voor het landschap, het
professionaliseren van de boekhouding en de vredesweek in september.
Vrijwel al het werk werd gedaan door vrijwilligers. Hun aantal groeide in 2016 aanzienlijk tot

bijna 50 mensen. Velen van hen zijn structureel betrokken
als markeerder, muzikant, vetermaker, inpakker van
startpakketten, online redacteur of mede coördinator van de
vertrekceremonies. Een overzicht van alle medewerkers
staat op de website.
Het meeste werk voor de stichting werd in 2016 gedaan
door pionier Damiaan Messing (voltijds) en mede
ontwikkelaar Manja Bente (1 tot 2 dagen per week). Manja
beheert o.a. het pelgrimsbureau en coördineert samen met
Lidia van Engeland de vertrekceremonies. Damiaan is
hoofdontwikkelaar van de route. Geïnspireerd door
christelijke en boeddhistische monniken wil hij geen salaris, maar werken op basis van donaties
voor basale leef- en pionierkosten.

Beschouwing
Over het geheel zijn we blij met de voort durende belangstelling voor de pelgrimsroute. Pelgrims
reageren zonder uitzondering enthousiast en reclame gaat van mond tot mond. Belangstelling
in de pers was in 2016 nog enkel lokaal. Er is nog veel ruimte voor groei.
We vinden het jammer dat we het boekjaar 2016 hebben afgesloten met een licht verlies. We
hebben iets te veel aandacht besteed aan bijdragen voor het landschap en te weinig aan
bijdragen voor ons zelf. Toch hebben we geen spijt: we zijn dankbaar voor de schoonheid van
het landschap rondom Nijmegen en hebben daar met liefde een steentje aan bijgedragen.
De hoeveelheid werk werd pionier Damiaan in 2016 bijna te veel. Ook waren er onvoldoende
inkomsten om zijn basale leefkosten te betalen. Als bestuur hebben we dan ook besloten de
activiteiten in 2017 te concentreren op de ontwikkeling van het pelgrimsritueel zelf, het aantal
medewerkers verder te verbreden (m.n. voor de website) en actiever donaties te werven om het
verdere pionierswerk aan de route mogelijk te maken. Helpt u een handje mee? Link
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