
 

 
Waddinxveen, Dordrecht, 20 december 2019 

 

Jaarplan 2020 
1. Inleiding 
Onderstaand ‘onze ambities en plannen voor 2020’ geven een beeld van hoe wij in het 
komende jaar het werk van de Pelgrimstocht vorm willen gaan geven.  
 
2. Inspiratie en ontmoeting 
De Pelgrimstocht is een stichting die dicht bij de mensen wil staan. We willen meer mensen 
inspireren en de ruimte geven om elkaar te ontmoeten, hun verhaal en ervaringen te delen 
en hen bemoedigen in hun relatie met God.  
 
3. Deelnemers. 
We willen het komend jaar meer aandacht geven aan de werving voor de groepjes van vier. 
Ook voor de begeleiding van duo’s zullen gaan we nieuwe coaches werven.  
 
4. Activiteiten 
Ontmoetingsdag(en) 
Het komende jaar willen we twee inspiratie/ontmoetingsdagen organiseren. Eén in mei en 
één in oktober. Per keer hopen we ongeveer 20 deelnemers te begroeten. 
Reizen 
Dit jaar willen we twee reizen doen. Een korte rond Hemelvaart in Nederland en in het 
najaar een reis naar Cantignergues. De reizen zullen meer herkenbaar zijn als een reis met 
De Pelgrimstocht. De reis in Nederland is experimenteel.  
 
5. PR & Media 
PR 
De PR wordt uitgebreid naar meerdere plekken in het land.  
Media. 
Website 
Het komende jaar willen we kijken hoe we de website een nieuwe lay-out kunnen geven. 
Facebook 
De Facebook-pagina is geactualiseerd.  



 

De pagina wordt in toenemende mate gebruikt om mensen te informeren en betrekken bij 
De Pelgrimstocht. 
Blogs (Verhalen) 
Op de blogs komen regelmatig reacties. We zullen daarom ook het komende jaar elke twee 
weken een blog schrijven over wat ons bezighoudt. Algemeen thema: ‘Pelgrimeren – een 
manier van leven’.  
Berichten. 
Deze pagina op de website wordt gebruikt om informatieve berichten zoals over 
‘Ontmoetingsdagen’ of ‘Reizen’ door te geven. 
 
6. Donateurs. 
De Pelgrimstocht heeft een kleine groep trouwe donateurs.  
Het komende jaar willen we deelnemers benaderen met de vraag naar draagkracht 
financieel bij te dragen. 
 


