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Meerjarenplanning 2020-2023 

De jaarlijkse activiteiten ter voorbereiding en organisatie van de Stille Omgang staan in het document 

“Organisatietabel”. Dit document wordt jaarlijks in de bestuursvergadering van het najaar 

geëvalueerd. De overige activiteiten voor 2020 en daarna zijn hieronder kort samengevat.  

Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang zal zich de komende jaren richten op de 

volgende speerpunten. 

Continuïteit van bestuurs- en organisatiekracht. 

Het bestuur is inmiddels versterkt met Gemma Crijns, die als naast onze secretaris Jos Witteman, zich 

vooral zal richten op de organisatie van het ledenbestand en de communicatie met de achterban. Dit 

in nauwe samenwerking met mevr. M. Elsenburg, de voorzitter en een medewerker van het RC 

Maagdenhuis die onze organisatie ondersteund bij het beheren van de ledenadministratie en de 

verzending van mailingen aan de leden en donateurs. 

Intensiveren van bekendheid Stille Omgang 

Het aantal deelnemers neemt sterk af  de komende jaren door vergrijzing en ontkerkelijking in 

Nederland. Om de Stille Omgang levend te houden is het noodzakelijk om actiever te gaan zoeken 

naar nieuwe groepen enerzijds en betrokkenheid van belangrijke instanties in Amsterdam en daar 

buiten anderzijds. Hiertoe zijn een aantal plannen gemaakt.  

Nieuwe initiatieven 2020 

• Het organiseren van een tentoonstelling in 2020 (675 jaar Mirakel van Amsterdam) i.s.m. 

Stichting Katholiek Erfgoed, Het Amsterdam Museum, Museum Ons’Lieve Heer op Solder en 

het Kathedrale Museum in Haarlem.  

• Heropenen van de middeleeuwse pelgrimsroutes naar de Heilige Stede. Door het in kaart 

brengen en promoten van deze wandeltochten aan nieuwe doelgroepen in contact te 

brengen met Het Mirakel van Amsterdam en de daaruit ontstane traditie van de Stille 

Omgang. 

• Plannen voor 2021 en verder 

Het organiseren van specifieke bijeenkomsten en activiteiten voor de doelgroep 35-55 

jarigen met een katholieke historie, maar niet of nauwelijks meer praktiserend. Doelstelling 

is om ze naast de traditionele Kerst en Paasviering een derde jaarlijks terugkerend 

evenement te laten bezoeken; De Stille Omgang. Dit plan wordt verder vormgegeven met de 

steun van enkele vermogensfondsen.  

Daarnaast blijven we jaarlijks de Elsenburglezing organiseren. 

Dit initiatief brengt bestuurders van (katholieke) charitasinstellingen, musea, scholen en de 

gemeente bij elkaar. In een informele setting worden twee sprekers gevraagd om rondom een 

relevant thema te spreken, met aansluitend een netwerkborrel. Hiermee wil het Gezelschap drie 

doelen bereiken. 

- Betere kans op financiële steun bij fondsen en instellingen 

- Bekendheid en betrokkenheid van de genodigden bij de Stille Omgang activeren en 

vergroten 

- Inhoud geven aan de relevantie van de Stille Omgang en het belang voor Amsterdam 

Het organiseren van lezingen in de diverse regio’s voor de achterban, scholen en parochies. 
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Het benaderen van nieuwe doelgroepen 

Hierbij denken we primair aan migrantenparochies, oecumenische groeperingen, broederschappen 

en internationale katholieke charismatische bewegingen die ook in Nederland actief en vaak 

groeiende zijn. Tot slot blijven jongeren een belangrijke doelgroep; hierbij is al goede samenwerking 

met het jongeren pastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Verbeteren en moderniseren van communicatie met de achterban 

Naast het vernieuwen en actief actualiseren van de website, zullen we ook proberen de inning van de 

contributie bij de leden te vernieuwen vanaf 2021 vervangen we de acceptgiro door een QR in onze 

mailing. Daarnaast zullen we onze communicatie proberen verder te verleggen van post naar 

elektronisch. Dit zal echter omzichtig moeten gebeuren, aangezien de vergrijsde achterban niet altijd 

bekend is met de digitale communicatie.  

Werving van inkomsten  

Giften: jaarlijks ontvangen wij van onze donateurs giften. Een keer per jaar sturen wij een brief met 

een verslag van onze activiteiten en plannen voor de toekomst. De donateurs maken dan een 

vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van de organisatie van de Stille Omgang. Wij rekenen jaarlijks 

op circa € 2.500 aan giften. Hierin zitten ook eenmalige giften of legaten. 

Contributie: Onze leden zijn de bestuurders van de “zustergezelschappen”, deze maken jaarlijks een 

bijdrage over voor het aantal deelnemers die onder hun organisatie De Stille Omgang hebben 

gelopen. De bijdrage is € 2,50 per deelnemer. Er zijn ook veel losse deelnemers. Sinds we op de 

website een aanmeldformulier hebben, vragen wij hen ook een vrijwillige bijdrage. Wij budgetteren 

jaarlijks € 1.500,- aan inkomsten. Daarnaast betalen de deelnemers aan het jongerenprogramma ook 

een bijdrage voor de organisatie. Deze inkomsten dekken de kosten van het jongerenprogramma 

voor ongeveer 35%-40%.  

Fondsenwerving: Sinds 2018 zijn actiever fondsen gaan werven. Enerzijds om de kosten van de 

Elsenburglezing te dekken, de deelnemers vragen wij een vrijwillige bijdrage over te maken. Maar 

ook zijn we meer activiteiten aan het ontwikkelen om de Stille Omgang en het Mirakel van 

Amsterdam onder de aandacht te brengen van nieuwe groepen. Deze inspanningen worden vaak in 

samenspraak en samenwerking ontwikkeld met stichtingen en vermogensfondsen die gelijkluidende 

doelstellingen hebben. Het doel is om alle projecten die buiten het organiseren van de Stille Omgang 

te laten financieren middels externe fondsen. Per project lopen deze kosten tussen € 5.000 en 

€25.000. Sommige activiteiten zijn meerjarig of eenmalig zoals de bekostiging van een 

wetenschappelijke uitgave over Het Mirakel van Amsterdam in 2017.  

   

 

activiteit 2020 frequentie bedrag funding co-productie

Tentoonstelling 675 jaar Mirakel van Amsterdam eenmalig 4.000,00€  geoormerkte giften ja

Heropening pelgrimsroutes eenmalig 1.500,00€  fondsenwerving ja

Organisatie Stille Omgang jaarlijks 7.500,00€  contributie en giften nee

Jongerenprogramma jaarlijks 6.500,00€  fondsenweving en entree nee

Elsenburglezing jaarlijks 2.500,00€  fondsenwerving ja


