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Beste Pelgrimvriend,
Zaterdag 24 november staat gereserveerd als de jaarlijkse regiodag voor UtrechtRivierenland.
Elk jaar is er een stad/gemeente bereid de dag te organiseren. In de afgelopen jaren waren
dit onder meer Woerden, Culemborg, Gorinchem, Houten, Wijk bij Duurstede en Vianen, en
werd het georganiseerd door onze leden ter plaatse, met steun vanuit de regiocommissie.
Het team krijgt na zo’n dag veel complimenten over zowel de inhoud als de organisatie. Het
is mooi en dankbaar werk en we kijken er met voldoening op terug! Van de meer dan 1000
leden in de Regio Utrecht/Rivierenland bezoeken er tussen de 60-80 pelgrims de regiodag.
Dit jaar was ons plan om samen met de leden uit IJsselstein de regiodag op te pakken en met
hen een aansprekend programma samen te stellen. Ditmaal zijn echter de vier leden van de
regiocommissie, door verschillende omstandigheden, niet in staat de regiodag tijdig en
inhoudelijk te organiseren. De leden uit IJsselstein hebben we daarom nog niet benaderd.
Wat nu te doen?
De regiocommissie stelt voor om de najaarsbijeenkomst gepland op zaterdag 24 november
niet door te laten gaan, maar te verschuiven naar het voorjaar 2019. We vragen jullie hier
rekening mee te houden.
Maar er is meer…..
Als regiocommissie valt het ons op dat er weinig respons is op de activiteiten die wij
regelmatig organiseren. We vragen ons af waaraan dit ligt. Doen we mogelijk iets verkeerds?
Is dat wat we aanbieden niet zinvol of interessant?
Zo kwamen er naar het optreden van Elena Peters op 1 september j.l. 45 mensen terwijl we
meer dan 150 leden verwacht hadden. IJdele hoop, valse verwachtingen, of …
We willen naar aanleiding van deze nieuwsbrief heel graag van jullie horen hoe jullie
hiertegen aan kijken. En ook of er bij jullie animo is samen met ons of zelfstandig activiteiten
voor de regio te organiseren. We kijken uit naar reacties van enthousiaste ‘pelgrims’.
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Daarnaast zijn wij dringend op zoek naar versterking van de regiocommissie om samen
invulling te geven aan een voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk activiteitenprogramma
voor de regio.
Tenslotte nog een oproep van de penningmeester. Begin volgend jaar is het de bedoeling dat
een kascommissie kijkt of de penningmeester de financiële verantwoording voor 2018 netjes
gedaan heeft. Voor de kascommissie wordt nog een vrijwilliger gevraagd. Heb je interesse
laat ons dat dan weten.
Wij kijken uit naar jullie reacties.
Het lijkt nu net of we helemaal niets meer organiseren, maar dat is geenszins het geval. Op 3
november a.s. wordt er door een enthousiast clubje wandelaars uit onze regio weer een
najaarswandeling georganiseerd. Lees de uitnodiging en geef je op! (uiterlijk 31 oktober)
Met vriendelijke groet,
De regiocommissie
Paul Mulders
Jos Notenboom
Elisabeth Le Belle
Hannie Thijssen
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