Bijlage 1

Bestuurssamenstelling

VNB

1883 tot en met 2017
Samenstelling bestuur van de Vereniging tot samenstelling van Nederlandse bedevaarten
vanaf 18831, inclusief voornaamste statuten wijzigingen, en bezetting van de functie
administrateur/ambtelijk secretaris-penningmeester/directeur, bestuurder/directeur bureau VNB
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Voor de ontstaansgeschiedenis van VNB zie onder meer de inleiding in de ingebonden band Lourdes
Notulen I- II 1883-1931.

Bestuurssamenstelling eind 1883
Naam
pater Michael.H. Reuser S.J
dhr. Ch. Hollman
ing. Léon Hermans
pastoor P.F. Masker
kapelaan Ferd. M. Sarton
dhr. H.M. Werker
dhr. G.J. Funnekotter
kapelaan W.B.G. Jansen
kapelaan A. Schellekens
pastoor Ign. A. van Rooy

Functie
president
secretaris-penningmeester
directeur2
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid

Woonplaats
Maastricht
Maastricht
Antwerpen
Zwaag
Maastricht
Amsterdam
Utrecht
Didam
Breda
Sint Willibrord

*In maart 1884 wordt een reglement vastgesteld waarin over de verenigings- en
bestuursstructuur is vermeld dat het Comité bestaat uit een priester en een leek uit ieder
bisdom, plus 1 ordegeestelijke.
Het bestuur bestaat uit de president, de vice-president, de directeur der ziekenverpleging en
de secretaris-penningmeester die gekozen worden uit en door het Comité.
Mutaties 1884
Deken J.Th.Wouters uit Ravestein wordt in maart tot comitélid benoemd.
De heer J. Kerstens van Leeuwen uit Tilburg wordt in maart tot comitélid benoemd.
Pastoor Masker neemt in maart ontslag vanwege verhuizing.
Kapelaan Sarton wordt in maart tot directeur Ziekenverpleging benoemd.
Pastoor P.B.Vismans uit Nederhorst den Berg wordt ws in maart tot comitélid benoemd.
De heer Hermans wordt in maart benoemd tot vice-voorzitter.
Pastoor C.J van Groeningen uit Vinkeveen wordt in augustus tot comitélid benoemd
Mutaties 1885
Kapelaan Jansen neemt in maart ontslag vanwege vertrek als missionaris naar Amerika.
*In dit jaar wordt bepaald dat na elke reis twee bestuursleden aftreden, maar wel steeds
herkiesbaar zijn. De bestuursleden zijn: de president [voorzitter], de directeur der
Ziekenverpleging, de directeur [der treinen] en de secretaris-penningmeester.
De vele herbenoemingen worden hieronder niet vermeld.
Mutaties 1886
De heer Kerstens van Leeuwen wordt in juli benoemd tot directeur der Ziekenverpleging.
Mutaties 1887
De heer Werker neemt in juni ontslag ‘wegens kwalen des lichaams’.
De heer J.G. Lomans uit Amsterdam wordt in november tot comitélid benoemd.
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De directeur was met name verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer en alles daaromheen. Wordt
ook wel directeur der treinen genoemd.

1888 tot en met 1892
Op 1 januari 1888 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
pater Michael.H. Reuser S.J
ing. Léon Hermans
dhr. Charles Hollman
dhr. J. Kerstens van Leeuwen
kapelaan Ferd. M. Sarton
dhr. G.J. Funnekotter
pastoor A. Schellekens
pastoor Ign. A. van Rooy
deken J. Th. Wouters
pastoor P.B. Vismans
pastoor C.J. van Groeningen
dhr. J.G. Lomans

Functie
president
vicepresident/directeur
secretaris-penningmeester
directeur Ziekenverpleging
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid

Woonplaats
Rotterdam
Antwerpen
Maastricht
Tilburg
Maastricht
Utrecht
Breda
Sint Willibrord
Ravenstein
Nederhorst den Berg
Vinkeveen
Amsterdam

Mutaties 1888
Pastoor van Rooy wordt in augustus benoemd tot waarnemend president.
De heer Lomans wordt in augustus benoemd tot directeur der Ziekenverpleging.
Mutaties 1889
De heer Funnekotter neemt ontslag.
De heer Kerstens van Leeuwen wordt benoemd tot directeur Ziekenverpleging.
Mutaties 1890
De heer H. Marchand uit Utrecht wordt in maart benoemd tot comitélid.
De heer Ernest M.C. Laane uit Roosendaal wordt eveneens in maart benoemd tot comitélid.
Vanwege het niet met de bedevaart mee kunnen gaan van de president en de directeur,
worden pastoor van Rooy respectievelijk kapelaan Sarton als hun vervangers gedurende de
bedevaart aangewezen.
Mutaties 1891
Geen mutaties
Mutaties 1892
Alweer mag de president van zijn oversten niet mee op bedevaart en zal pastoor van Rooy
hem waarnemen.
De heer Lomans zal tijdens de bedevaart de heer Kerstens van Leeuwen vervangen als
directeur Ziekenverpleging.
Een mijnheer Janssens uit Rotterdam wordt voor de Romebedevaart tot commissaris
benoemd en een mijnheer Koster tot tijdelijk lid van het comité gedurende de
Romebedevaart.
Dhr. A.P.W. van der Lugt uit Rotterdam, wordt in december tot comitélid benoemd.

1893 tot en met 1897
Op 1 januari 1893 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
pater Michael.H. Reuser S.J
pastoor Ign. A. van Rooy
dhr. Charles Hollman
ing. Léon Hermans
dhr. J. Kerstens van Leeuwen
kapelaan Ferd. M. Sarton
pastoor A. Schellekens
deken J. Th. Wouters
pastoor P.B. Vismans
pastoor C.J van Groeningen
dhr. J.G. Lomans
dhr. H. Marchand
dhr. Ernest M.C.Laane
dhr. A.P.W. van der Lugt

Functie
president
vice-president
secretaris-penningmeester
directeur
directeur Ziekenverpleging
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid
comitélid

Woonplaats
Rotterdam
Sint Willibrord
Maastricht
Antwerpen
Tilburg
Maastricht
Breda
Oijen
Nederhorst den Berg
Vinkeveen
Amsterdam
bisdom Utrecht
Roosendaal
Rotterdam

Mutaties 1893
De heer Lomans neemt ontslag en er wordt besloten vooralsnog geen opvolger te
benoemen.
Mutaties 1894
De heer Kerstens van Leeuwen neemt ontslag als Directeur Ziekenverpleging.
De heer Marchand wordt in augustus benoemd tot Directeur Ziekenverpleging.
Pastoor van Rooy wordt tot President benoemd voor de duur van de komende bedevaart.
Kapelaan Sarton biedt in oktober schriftelijk zijn ontslag als comitélid aan. ‘De toon van
dezen brief verwekt algemeen verontwaardiging.’, zo staat in de notulen.
Mutaties 1895
Pastoor-Deken mgr. L. Sevriens uit Maastricht wordt in mei benoemd tot comitélid.
Pastoor van Groeningen uit Vinkeveen overlijdt tussen mei en november.
Pastoor J.R. van Groeningen uit Hasselt bij Zwolle, broer van zojuist genoemde, wordt in
november tot zijn opvolger benoemd.
Mutaties 1896
De heer Marchand ‘is in kwaden doen geraakt’ en wordt derhalve, zo wordt met 10 tegen 1
stemmen besloten, in november ontslagen als lid van het Comité.
Mutaties 1897
Pastoor van Rooy wordt in juli benoemd tot geestelijk directeur van de komende bedevaart
en de heer Hollman tot directeur van deze bedevaart; president Reuser en directeur
Hermans mochten respectievelijk konden niet mee.
De heer van der Lugt neemt in november ontslag als Comitélid en wordt benoemd tot
erelid.
De heer Willem M.M. Diepenbrock uit Bloemendaal wordt in november tot comitélid
benoemd.
De heer Laane wordt in november benoemd tot directeur Ziekenverpleging.

1898 tot en met 1902
Op 1 januari 1898 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
pater Michael.H. Reuser S.J
pastoor Ign. A. van Rooy
dhr. Charles Hollman
ing. Léon Hermans
dhr. Ernest M.C. Laane
dhr. J. Kerstens van Leeuwen
pastoor A. Schellekens
deken J. Th. Wouters
pastoor P.B. Vismans
pastoor J.R. van Groeningen
mgr. L. Sevriens
dhr. Willem M.M. Diepenbrock

Functie
Woonplaats
president
Amsterdam
vice-president
Sint Willibrord
secretaris-penningmeester Maastricht
directeur
Antwerpen
directeur ziekenverpleging Bergen op Zoom
comitélid
Tilburg
comitélid
Breda
comitélid
Oijen
comitélid
Nederhorst den Berg
comitélid
Hasselt bij Zwolle
comitélid
Maastricht
comitélid
Bloemendaal

Mutaties 1898
Pater Reuser legt in april [‘op last van den HoogEerw. Pater Generaal’] het president- en
lidmaatschap van het comité neer.
Pastoor van Rooy wordt in april benoemd tot waarnemend president voor de komende
bedevaart, in september wordt hij benoemd tot tijdelijk president.
De hoogeerwaarde heer M.J.J. Lans, president van het groot-seminarie in Warmond wordt in
september benoemd tot comitélid.
Pater Reuser wordt in september benoemd tot erelid.
Pastoor van Rooy wordt in november benoemd tot president.
Mutaties 1899
Pastoor Vismans overlijdt in de eerste helft van dit jaar.
Pastoor G.W. Konings uit Amsterdam wordt in juli tot comitélid benoemd.
De heer J. Feldbrugge uit Groningen wordt in juli tot comitélid benoemd.
Mutaties 1900
Pastoor Konings wordt in juli tot vice-president benoemd.
Mutaties 1901
De heer Laane neemt in mei ontslag als directeur Ziekenverpleging ‘wegens veelvuldige
bezigheden’.
De heer Diepenbrock wordt in dezelfde vergadering tot zijn opvolger benoemd.
Mutaties 1902
Rector M. Bauduin uit Venlo wordt in december benoemd tot comitélid.
De heer Feldbrugge neemt in december zijn ontslag als comitélid.
*In april 1902 komen de eerste officiële statuten tot stand. Daarin staat:
De vereniging bestaat uit 10 en hoogstens 15 leden waarvan uit ieder bisdom minstens één
priester en één leek. Om lid te worden moet men zich aan een ballotage onderwerpen.
Het bestuur bestaat uit de president, de vice-president, de directeur [der treinen], de
directeur ziekenverpleging en de secretaris-penningmeester. Zij worden uit en door de
leden gekozen.

1903 tot en met 1907
Op 1 januari 1903 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
pastoor Ign. A. van Rooy
pastoor G.W. Konings
ing. Léon Hermans
dhr. Willem M.M. Diepenbrock
dhr. Charles Hollman
dhr. J. Kerstens van Leeuwen
pastoor A. Schellekens
deken J. Th. Wouters
pastoor J.R. van Groeningen
mgr. L. Sevriens
mgr. M.J.J. Lans
dhr. Ernest M.C. Laane
rector M. Bauduin

Functie
president
vicepresident
directeur
directeur ziekenverpleging
secretaris-penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Woonplaats
Sint Willibrord
Amsterdam
Antwerpen
Bloemendaal
Maastricht
Tilburg
Breda
Oijen
Delden
Maastricht
Warmond
Bergen op Zoom
Amby

Mutaties 1903
De heer Kerstens van Leeuwen neemt in juli ontslag als lid.
Deken Wouters neemt in de tweede helft van dit jaar ontslag.
Deken Ph.M. van den Heuvel uit Helmond wordt in december tot lid benoemd.
Mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen uit Arnhem wordt in december tot lid benoemd.
Mutaties 1904
Erelid en eerste voorzitter pater M. Reuser s.j. in augustus overleden.
Mutaties 1905
Geen mutaties.
Mutaties 1906
Rector Bauduin wordt in maart benoemd tot aalmoezenier van de zieken, een functie die
voorheen door een niet-comitélid werd vervuld, onder meer door pastoor Smits uit Breda.
Deken Sevriens dient in december zijn ontslag in.
Mutaties 1907
Rector Bauduin wordt ook voor dit jaar benoemd tot aalmoezenier van de zieken.
Mgr. Lans wordt in februari benoemd tot directeur voor zang en orgel voor de komende
bedevaart.

1908 tot en met 1912
Op 1 januari 1908 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
pastoor Ign. A. van Rooy
president
pastoor G.W. Konings
vicepresident
ing. Léon Hermans
directeur
dhr. Willem M.M Diepenbrock
directeur ziekenverpleging
dhr. Charles Hollman
secretaris-penningmeester
deken M. Bauduin
aalmoezenier van de zieken
pastoor A. Schellekens
lid
pastoor J.R. van Groeningen
lid
mgr. M.J.J. Lans
lid
dhr. Ernest M.C. Laane
lid
deken Ph.M. van den Heuvel
lid
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid

Woonplaats
Sint Willibrord
Amsterdam
Antwerpen
Haarlem
Maastricht
Venlo
Breda
Delden
Warmond
Bergen op Zoom
Helmond
Arnhem

Mutaties 1908
Deken van den Heuvel neemt in juli ontslag vanwege benoeming tot Regent van het
seminarie te St. Michielsgestel. Hij wordt benoemd tot erelid.
Mgr. Lans tussen januari en augustus overleden.
De heer Hermans neemt in november ontslag als directeur, blijft wel lid.
Mutaties 1909
De heer Hollman wordt in januari benoemd tot directeur-penningmeester.
De heer Hermans wordt in januari benoemd tot ere-directeur en blijvend lid van het
bestuur.
De heer Joseph A.H. Steinweg, burgemeester te Gilze, wordt in januari tot lid benoemd.
De heer Joseph Steinweg wordt in oktober tot bestuurslid -directeur- benoemd.
Mutaties 1910
*Het bestuur van de vereniging, zo wordt in januari bepaald, bestaat uit de President, de
Vice-President, de Directeur [der treinen], de Directeur der Ziekenverpleging en de
Secretaris-penningmeester. Ook wordt een rooster van aftreden vastgesteld en er wordt
besloten ‘dat de leden van het Bestuur voor hunne functieën gekozen worden in de
algemeene vergadering.’
De heer Hollman wordt in januari benoemd tot secretaris-penningmeester.
Mgr. Dr. G.W.J.M. van Zinnicq Bergmann uit Tilburg wordt in januari benoemd tot lid.
Mgr. Dr. van Zinnicq Bergmann overlijdt tussen januari en november.
Deken J.J. de Graaf uit Delft wordt in november tot lid benoemd.
Pastoor A.J.M. Mutsaers uit ‘s-Hertogenbosch wordt in november tot lid benoemd.
Mutaties 1911
De heer Hermans overlijdt in de loop van dit jaar.

Mutaties 1912
Pastoor van Rooy neemt in januari ontslag als president ,,om zijne hooge jaren en ziekelijken
toestand”, maar wil lid blijven en wordt benoemd tot ere-President.
Deken Bauduin wordt in januari benoemd tot president.
Pastoor Mutsaers wordt in januari benoemd tot aalmoezenier van de zieken.
*Karel Hollman [zoon van de secr. penningmeester] wordt benoemd tot betaalde
[hulp]administrateur.

1913 tot en met 1917
Op 1 januari 1913 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
deken M. Bauduin
president
deken J.J. de Graaf
vicepresident*
pastoor G.W. Konings
of vicepresident*
dhr. Joseph A.H. Steinweg
directeur
dhr. Willem M.M. Diepenbrock
directeur ziekenverpleging
dhr. Charles Hollman
secretaris-penningmeester
pastoor A.J.M. Mutsaers
aalmoezenier van de zieken
pastoor A. Schellekens
lid
pastoor J.R. van Groeningen
lid
dhr. Ernest M.C. Laane
lid
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid

Woonplaats
Venlo
Delft
Amsterdam
Heumen
Haarlem
Maastricht
‘s-Hertogenbosch
Breda
Delden
Bergen op Zoom
Arnhem

* Deze mutatie staat niet vermeld in de notulen, maar vanaf het eerste verslag van 1913 staat
dit zo vermeld bij de aan- en afwezigen.
# Op 18 januari 1912 zit de vice-president mgr. Konings de vergadering nog voor en wordt
hij bijna tot president gekozen. De volgende vergadering is meer dan een jaar later op 7 april
1913. In de notulen wordt vanaf dat tijdstip geen enkele keer meer de naam van mgr.
Konings genoemd. Verondersteld mag worden dat hij ergens tussen die twee vergaderingen
is overleden.
Mutaties 1913
De heer Hollman is in februari genoodzaakt zijn ontslag aan te bieden, geplaagd als hij wordt,
zo schrijft hij, door aanhoudende hoofdpijnen, gepaard met duizelingen.
Jhr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck uit Maastricht wordt in juni tot lid benoemd.
* In april staat in de notulen dat de heer J. Kamerbeek uit Venlo tegen een vergoeding ‘de
werkzaamheden aan het Secretariaat van de Nederlandsche Bedevaarten verbonden’ gaat
verrichten. Hij is geen lid van de vereniging.
*In februari 1914 wordt een statutenwijziging van kracht waarbij het bestuur bestaat uit :
een president, een vice-president, een directeur der treinen, een directeur der
ziekenverpleging en een secretaris-penningmeester. De vereniging is bevoegd de laatste
functie aan een persoon buiten het bestuur op te dragen.
Mutaties 1914
Geen.
* Na een vergadering op 3 februari 1914, vond de eerstvolgende vergadering pas plaats op
21 december 1915.
Mutaties 1915
Pastoor Van Groeningen overlijdt.
Deken H.A.P.C. van der Waarden uit Almelo wordt in december tot lid benoemd.
* De eerstvolgende vergadering na die van december 1915 vindt plaats in juli 1919.
Mutaties 1916 en 1917
Geen.

1918 tot en met 1922
Op 1 januari 1918 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
Woonplaats
deken M. Bauduin
president
Venlo
deken J.J. de Graaf
vicepresident
Delft
dhr. Joseph A.H. Steinweg
directeur
Delden
dhr. Willem M.M. Diepenbrock
directeur ziekenverpleging Amsterdam
pastoor A.J.M. Mutsaers
aalmoezenier van de zieken ‘s-Hertogenbosch
pastoor A. Schellekens
lid
Breda
dhr. Ernest M.C. Laane
lid
Bergen op Zoom
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid
Arnhem
jhr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck*
lid
Maastricht
deken H.A.P.C. van der Waarden
lid
Almelo
* is inmiddels minister-president van de regering geworden, maar blijft lid van de vereniging.
Ambtelijk secretaris-penningmeester
lid

J. Kamerbeek

Venlo, geen

Mutaties 1918 en 1919
Geen.
Mutaties 1920
Pastoor Schellekens overlijdt.
*Besloten wordt dat de benoeming van geestelijke leden van het comité in het vervolg zal
gebeuren door de bisschop van het betreffende diocees uit een voordracht van drie
kandidaten, opgesteld door de vereniging.
Mutaties 1921
Rector H.B.J.I. Looijmans uit Breda wordt in februari tot lid benoemd.
Mutaties 1922
De heer Diepenbrock neemt in maart ontslag als Directeur Ziekenverpleging maar blijft lid.
Jhr. M.J.B.G.M.J. Legrelle uit Delft wordt in maart benoemd tot lid en directeur
Ziekenverpleging
Jhr. M. Legrelle wordt in de vergadering van oktober herdacht na zijn overlijden.
Deken Bauduin neemt in oktober ontslag ‘wegens het stijgen zijner jaren’ en wordt benoemd
tot erelid.
Mgr. Mutsaers wordt in oktober benoemd tot voorzitter.
mr. Frans G.C.J.M. Teulings uit Vught wordt in december benoemd tot lid en tevens tot
secretaris.
Kapelaan P.C. Windhausen uit Venlo wordt in december tot lid benoemd en tevens tot
aalmoezenier van de zieken.
*In oktober 1922 is er Koninklijke goedkeuring voor nieuwe statuten.
De vereniging bestaat dan uit minstens 10 leden, waarvan uit ieder bisdom een priester en
een lekenlid. De priesterleden worden benoemd door de bisschop van het betreffende
diocees, de lekenleden moeten zich onderwerpen aan ballotage.
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.

Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur voor de technische regeling van de
bedevaarten, een directeur ziekenverpleging en een aalmoezenier van de ziekenverpleging.
Het bestuur en de ondersteuners worden uit en door de leden van de vereniging gekozen.
Tevens wordt het bestuur terzijde gestaan door een administrateur, geen lid zijnde van de
vereniging. De aanstelling en instructies voor de administrateur geschieden door het bestuur
en de bezoldiging wordt door de ledenvergadering vastgesteld.

1923 tot en met 1927
Op 1 januari 1923 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
mgr. A.J.M. Mutsaers
voorzitter
deken J.J. de Graaf
ondervoorzitter
dhr. Mr. Frans G.C.J.M. Teulings
secretaris
dhr. Joseph A.H. Steinweg
directeur
vacature*
directeur ziekenverpleging
kapelaan P.C. Windhausen
aalmoezenier van de zieken
dhr. Willem M.M. Diepenbrock
lid
dhr. Ernest M.C. Laane
lid
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid
jhr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck
lid
deken H.A.P.C. van der Waarden
lid
rector H.B.J.I. Looijmans
lid
Administrateur en secretariaatswerkzaamh. J. Kamerbeek

Woonplaats
‘s-Hertogenbosch
Delft
Vught
Delden
Venlo
Amsterdam
Bergen op Zoom
Utrecht
Den Haag
Almelo
Breda
Venlo, geen lid

* Voor de overleden heer Legrelle is nog geen opvolger als directeur Ziekenverpleging
benoemd.
Mutaties 1923
De heer Willem Diepenbrock: uit de notulen van maart kan geconcludeerd worden dat hij
geen lid meer is. Werd benoemd tot erelid en overleed in april 1925.
De heer F.J.M. van Nispen tot Sevenaer uit Delft wordt in augustus benoemd tot lid.
Mutaties 1924
De heer van Nispen tot Sevenaer wordt in januari benoemd tot directeur Ziekenverpleging.
Mutaties 1925
Geen.
Mutaties 1926
Mgr. Mutsaers overlijdt in april.
Deken H. Meyer uit Asten wordt in september tot lid benoemd.
Deken de Graaf wordt in september tot voorzitter benoemd.
Deken van der Waarden wordt in september tot ondervoorzitter benoemd.
Mutaties 1927
Deken de Graaf overlijdt in het laatste kwartaal van dit jaar.

1928 tot en met 1932
Op 1 januari 1928 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
vacature
voorzitter
deken H.A.P.C. van der Waarden
ondervoorzitter
dhr. Frans G.C.J.M. Teulings
secretaris
dhr. Joseph A.H. Steinweg
directeur
jhr. Mr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer
directeur ziekenverpleging
kapelaan P.C. Windhausen
aalmoezenier van de zieken
dhr. Ernest M.C. Laane
lid
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid
jhr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck
lid
rector H.B.J.J. Looijmans
lid
deken H. Meyer
lid
Administrateur en secretariaatswerkzaamh. J. Kamerbeek

Woonplaats
Almelo
‘s-Hertogenbosch
Roermond
Delft
Venlo
Ginniken
Utrecht
Den Haag
Breda
Asten
Venlo, geen lid

Mutaties 1928
De heer Steinweg zal vanaf februari in zijn functie als directeur officieel worden
waargenomen door rector Looymans.
Deken J.P. Huibers uit Amsterdam wordt in april benoemd tot lid.
Deken Meyer wordt in april tot voorzitter benoemd.
Mutaties 1929
De heer Steinweg draagt zijn functie voor de Romereis in januari over aan de heer Van
Wijnbergen en Van Nispen tot Sevenaer.
De heer Steinweg bedankt in september als directeur en voor het lidmaatschap en wordt
erelid.
* De heer Kamerbeek is overleden. Hierna is voor de rest van 1929 de heer G.H.J. Wiessing
uit Delden administrateur/penningmeester; hij is geen comitélid.
De heer Ch. Ruys de Beerenbroeck bedankt in november als lid en wordt erelid.
Jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbroeck uit Born L., zoon van voorgaande, wordt in
november benoemd tot lid en tevens directeur der treinen.
*De heer H.J.W. Doorn uit den Haag wordt per 1 januari 1930 tot Administrateurbureauchef benoemd. Hij is geen lid van het comité.
Mutaties 1930
Pastoor Windhausen neemt in november ontslag en wordt erelid.
Deken Huibers wordt tot aalmoezenier van de zieken benoemd.
*De heer Doorn, Administateur neemt per 1 januari 1931 ontslag.
Mutaties 1931
Mgr. J.J.F. Ingendael uit Maastricht wordt in februari tot lid benoemd.
De heer Laane overlijdt in oktober.
De heer Jos M.P. Stieger uit Breda wordt in december tot lid benoemd.
*De heer V.M. van den Camp uit Heerlen wordt per 1-1-1931 benoemd tot Administrateur.
Mutaties 1932
Geen

1933 tot en met 1937
Op 1 januari 1933 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
deken H. Meyer
voorzitter
deken H.A.P.C. van der Waarden
ondervoorzitter
dhr. Frans G.C.J.M. Teulings
secretaris
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
directeur
jhr. Mr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer
directeur ziekenverpleging
deken J.P. Huibers
aalmoezenier van de zieken
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid
rector H.B.J.J. Looijmans
lid
mgr. J.J.F. Ingendael
lid
dhr. Jos M.P. Stieger
lid

Woonplaats
Asten
Almelo
Vught
Born L.
Arnhem
Hoorn
Utrecht
Breda
Maastricht
Breda

Administrateur en secretariaatswerkzaamh. V.M. van den Camp

Heerlen, geen lid

Mutaties 1933
Geen.
Mutaties 1934
Geen.
Mutaties 1935
Deken van der Waarden neemt in februari ontslag en wordt benoemd tot erelid.
Rector Looijmans wordt in juni benoemd tot ondervoorzitter.
Pastoor G.W.M. Wiegerinck uit Doornenburg wordt in juni tot lid benoemd.
* Oprichting ‘Hulp, later Heil, der Zieken.
Rector Looijmans wordt directeur Heil der Zieken.
Mutaties 1936
Deken Huibers wordt in februari tot bisschop van Haarlem gewijd en benoemd tot
erevoorzitter VNB.
Mgr. L.J. Willenborg uit Bloemendaal wordt in maart tot lid benoemd en later in het jaar tot
aalmoezenier van de zieken.
Mutaties 1937
Rector Looijmans overlijdt in het eerste kwartaal.
Pastoor Wiegerinck wordt directeur Heil der Zieken.
Mgr. Dr. Th.J.J.A.M. van der Bom uit Breda wordt in april tot lid benoemd.
Mgr. Ingendael wordt in april tot ondervoorzitter benoemd.

1938 tot en met 1942
Op 1 januari 1938 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
deken H. Meyer
voorzitter
mgr. J.J.F. Ingendael
ondervoorzitter
dhr. Frans G.C.J.M. Teulings
secretaris
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
directeur
jhr. Mr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer
directeur ziekenverpleging
mgr. L.J. Willenborg
aalmoezenier van de zieken
pastoor G.W.M. Wiegerinck
directeur Heil der Zieken
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid
dhr. Jos M.P. Stieger
lid
mgr. dr. Th.J.J.A.M. van der Bom
lid

Woonplaats
Asten
Maastricht
Vught
Born L.
Arnhem
Bloemendaal
Doornenburg
Utrecht
Breda
Breda

Administrateur en secretariaatswerkzaamh. V.M. van den Camp

Heerlen geen lid.

Mutaties 1938
Geen.
Mutaties 1939
Geen.
Mutaties 1940
Geen.
Mutaties 1941
* De heer van den Camp, administrateur, neemt ontslag per 1 april.
* De heer Fr. Schrage uit Sittard wordt per 1 juli benoemd tot administrateur.
Mutaties 1942
Baron van Wijnbergen neemt in maart ontslag, [zie correspondentie bestuur] maar staat in
de notulen toch nog enkele jaren als lid genoemd. Heeft de ontslagaanvraag waarschijnlijk
ingetrokken.
* De heer Schrage is in de loop van dit jaar geen administrateur meer.
* De heer P. Ch. Smit uit Breda wordt per 1 januari 1943 benoemd tot administrateur; hij is
geen lid van de vereniging.

1943 tot en met 1947
Op 1 januari 1943 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
deken H. Meyer
voorzitter
mgr. J.J.F. Ingendael
ondervoorzitter
dhr. Frans G.C.J.M. Teulings
secretaris
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
directeur
jhr. Mr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer
directeur ziekenverpleging
mgr. L.J. Willenborg
aalmoezenier van de zieken
pastoor G.W.M. Wiegerinck
directeur Heil der Zieken
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid
dhr. Jos M.P. Stieger
lid
mgr. dr. Th.J.J.A.M. van der Bom
lid

Woonplaats
Asten
Maastricht
Vught
Born L.
Arnhem
Bloemendaal
Doornenburg
Utrecht
Breda
Etten

Administrateur

Breda, geen lid.

P. Ch. Smit

Mutaties 1943
Geen.
Mutaties 1944
Zie 1946.
Mutaties 1945
Zie 1946.
Mutaties 1946
Na de laatste vergadering in oktober 1941 vond de volgende vergadering plaats in april 1946.
Als overleden bestuursleden worden in die vergadering genoemd:
Deken Meijer overleden.
Pastoor Willenborg overleden.
Mgr. Ingendael wordt in april tot voorzitter benoemd.
Deken van der Bom wordt in april tot ondervoorzitter benoemd.
Pastoor J.C. de Moel uit Boskoop wordt tot lid benoemd.
Pastoor Wiegerinck wordt benoemd tot aalmoezenier van de zieken.
Mutaties 1947
Mgr. H.J.A.M. Eras uit Vugt wordt in februari benoemd tot lid.
De heer Ruys de Beerenbroeck geeft in oktober de functie directeur der treinen op.
De heer Stieger wordt in oktober benoemd tot directeur der treinen.

1948 tot en met 1952
Op 1 januari 1948 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
Woonplaats
mgr. J.J.F. Ingendael
voorzitter
Maastricht
mgr. dr. Th.J.J.A.M. van der Bom
ondervoorzitter
Etten
dhr. Frans G.C.J.M. Teulings
secretaris
Vught
dhr. Jos M.P. Stieger
directeur
Breda
jhr. Mr. F.J.M. van Nispen tot Sevenaer
directeur ziekenverpleging Arnhem
pastoor G.W.M. Wiegerinck
aalmoezenier van de zieken Haaksbergen
en directeur Heil der Zieken
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
lid
Born L.
mr. A.I.M.J. Baron van Wijnbergen
lid
Utrecht
pastooor J.C. de Moel
lid
Boskoop
mgr. H.J.A.M. Eras
lid
Vught
Administrateur

P. Ch. Smit

Breda, geen lid

Mutaties 1948
Baron van Wijnbergen neemt in maart ontslag vanwege zijn vergevorderde leeftijd en wordt
erelid.
De heer L.J.P.N.A. Bouwman uit Heemstede wordt in augustus tot lid benoemd.
* De heer Smit, administrateur, neemt in maart ontslag.
* De heer H. Verheggen uit Breda fungeert al in mei als administrateur.
Mutaties 1949
Frans Teulings is benoemd tot minister van Binnenlandse zaken, blijft lid, maar treedt terug
als secretaris, zo wordt in september gemeld.
Mgr. Eras neemt vanaf september het secretariaat waar.
Mutaties 1950
Geen mutaties.
Mutaties 1951
De heer Stieger dient in augustus zijn ontslag in als directeur vanwege ‘gevorderde leeftijd’.
De heer Ruys de Beerenbroeck wordt in augustus benoemd tot directeur.
Pastoor de Moel in oktober overleden.
* De heer Fr.A. Vissers uit Oss wordt met ingang van oktober benoemd tot administrateur.
* De heer Verheggen beëindigt per 1 oktober de werkzaamheden als administrateur.
Mutaties 1952
Pastoor J.J.C.M. Looijaard uit Oegstgeest wordt in februari tot lid benoemd.
De heer van Nispen tot Sevenaer biedt in augustus vanwege gezondheidsredenen ontslag aan
en wordt tot erelid benoemd.
Professor dr. M.N.J. Dirken uit Groningen wordt in oktober tot lid en directeur
ziekenverpleging benoemd.
De heer Teulings is in oktober geen minister meer en neemt het door Eras tijdelijk
waargenomen secretarisschap weer terug.

1953 tot en met 1957
Op 1 januari 1953 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
Woonplaats
mgr. J.J.F. Ingendael
voorzitter
Maastricht
mgr. dr. Th.J.J.A.M. van der Bom
ondervoorzitter
Etten
dhr. Frans G.C.J.M. Teulings
secretaris
Vught
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
directeur
Born L.
professor dr. M.N.J. Dirken
directeur ziekenverpleging Groningen
pastoor G.W.M. Wiegerinck
aalmoezenier van de zieken Haaksbergen
en directeur Heil der Zieken
dhr. Jos M.P. Stieger
lid
Breda
mgr. H.J.A.M. Eras
lid
Vught
dhr. L.J.P.N.A. Bouwman
lid
Heemstede
pastoor J.J.C.M. Looijaard
lid
Oegstgeest
Administrateur

Frans A. Vissers

‘s-Hertogenbosch,
geen lid

Mutaties 1953
Geen.
Mutaties 1954
Mgr. Ingendael in maart overleden.
Mgr. van der Bom wordt in april benoemd tot voorzitter.
Mgr. Ir. J.H.H. Bemelmans uit Heerlen wordt in april benoemd tot lid.
Mutaties 1955
Mr. G.A.M. Depla uit Eindhoven wordt in februari benoemd tot lid en adjunct secretaris.
*Met ingang van 1956 wijzigt de bestuursstructuur en wel als volgt:
Het dagelijks bestuur gaat bestaan uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een
secretaris-penningmeester. Zij worden uit en door de leden van het bestuur gekozen.
De gecombineerde DB-functie van secretaris-penningmeester gaat in de komende jaren bijna
niet meer voorkomen.
Het bestuur bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 leden, voor elk bisdom ten minste 2
leden waarvan één priester en één leek. De priesterleden worden benoemd door de
bisschop van het betreffende diocees, de lekenleden door het bestuur [dus niet door de
ledenvergadering] na overleg met de betreffende bisschop. Het bestuur wijst uit zijn midden
aan:
een priesterlid als hoofdaalmoezenier van de ziekenverpleging
een lekenlid als directeur van de technische dienst
een lekenlid als directeur van de ziekenverpleging
een priesterlid als directeur van de verbreiding der bedevaartsgedachte in het
algemeen
een priesterlid als directeur van het Liefdewerk ‘Heil der Zieken’
een lekenlid als directeur van de actie tot werving van pelgrims voor de te
organiseren bedevaarten.
Als hoogste orgaan wordt ingesteld de ‘ledenvergadering’.
Deze ledenvergadering bestaat uit het bestuur VNB, de voorzitters en secretarissen van de
diocesane comité’s [in elk bisdom in Nederland wordt in overleg met de bisschop van het
bisdom een diocesaan comité ingesteld, bestaande uit een gelijk aantal priesterleden en

lekenleden, in totaal bij voorkeur 10 en ten hoogste 16 leden. De priesterleden worden
benoemd door de bisschop, de lekenleden door het diocesane comité zelf.] en de secretaris
van de Aartsbroederschap van de Ziekenverpleging van O.L. Vrouw van Lourdes (Zeven
Smarten).
Voor de namen en de zittingsperioden in de ledenvergadering van de voorzitters en secretarissen
van de diocesane comités en de secretaris van de Zeven Smarten, zie de verslagen van de Algemene
Ledenvergaderingen vanaf 1957 tot en met 2007.
Hieronder worden alleen de namen gemeld van wat vanaf nu ‘het bestuur’ heet.
Mutaties 1956
*De bisdommen Groningen en Rotterdam worden opgericht.
Professor Dirken in mei overleden in Lourdes.
Mr. A.F.A. van Velzen uit Schiedam wordt in mei bestuurslid en directeur ziekenverpleging.
Rector H.A.J. Roosen uit Aerdenhout wordt in juli benoemd tot bestuurslid.
Kapelaan A.P. Braakhuis uit Groningen wordt in juli benoemd tot bestuurslid.
Pastoor Wiegerinck legt in oktober het aalmoezenierschap der zieken neer, blijft bestuurslid.
Rector Roosen wordt in oktober benoemd tot aalmoezenier van de zieken.
Prof. dr. N.G.M. Orie uit Groningen wordt in oktober benoemd tot bestuurslid.
Mgr. Eras wordt in oktober benoemd tot ondervoorzitter.
De heer Stieger treedt in november af vanwege gezondheid en wordt tot erelid benoemd.
Mr. B.W.M. Drion uit Breda wordt in december benoemd tot bestuurslid.
Mutaties 1957
De heer W. van Elk uit Bemmel wordt in maart benoemd tot bestuurslid en in mei tevens
tot penningmeester.
De heer Teulings neemt in maart ontslag en wordt benoemd tot erelid.
Pastoor Wiegerinck overlijdt in april.
De heer Depla wordt in mei benoemd tot secretaris.
De heer Bouwman overlijdt in juni.
De heer E.V.J.A.M. Mutsaerts uit Overveen wordt in september benoemd tot bestuurslid.
Pastoor P.G.M. Lutz uit Bennekom Gld. wordt in december benoemd tot bestuurslid en
tevens, zo kan uit de ALV-notulen van november 1958 worden geconcludeerd, tot directeur
ter verbreiding van de bedevaartgedachte.
Pastoor Looijaard is tussen half 1956 en half 1958 tot directeur Heil der zieken benoemd.
* In november komt voor het eerst de Algemene ledenvergadering bijeen. Zie voor
verslagen de twee banden met de ingebonden notulen ALV vanaf 1957 tot en met 2007.

1958 tot en met 1962
Op 1 januari 1958 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
mgr. dr. Th.J.J.A.M. van der Bom
voorzitter
DB
mgr. H.J.A.M. Eras
ondervoorzitter
DB
mr. G.A.M. Depla
secretaris
DB
dhr. W. van Elk
penningmeester
DB
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
directeur
mr. A.F.A. van Velzen
directeur ziekenverpleging
rector H.A.J. Roosen
aalmoezenier van de zieken
pastoor J.J.C.M. Looijaard
directeur Heil der Zieken
pastoor P.G.M. Lutz
directeur tot verbreiding
van de bedevaartgedachte
mgr. Ir. J.H.H. Bemelmans
bestuurslid
pastoor A.P. Braakhuis
bestuurslid
mr. B.W.M. Drion
bestuurslid
dhr. E.V.J.A.M. Mutsaerts
bestuurslid
prof. dr. N.G.M. Orie
bestuurslid
Administrateur

Frans A. Vissers

Woonplaats
Breda
Vught
Eindhoven
Bemmel
Born L.
Schiedam
Aerdenhout
Oegstgeest
Bennekom Gld.
Heerlen
Groningen
Breda
Overveen
Groningen
‘s-Hertogenbosch,
geen lid

Mutaties 1958
Geen.
Mutaties 1959
De heer Depla bedankt in september als bestuurslid.
De heer van Elk wordt in september benoemd tot secretaris-penningmeester.
Mutaties 1960
* De heer Vissers wordt in maart de persoonlijke titel Directeur toegekend.
Mutaties 1961
Pastoor Braakhuis bedankt in januari als bestuurslid vanwege uitbreiding werkzaamheden.
Pastoor A.J.A.M. Broekman uit Nieuwe Pekela wordt in maart benoemd tot bestuurslid.
De heer mr. H.J.M. Stieger uit Drunen wordt in maart benoemd tot bestuurslid.
De heer Stieger wordt in april benoemd tot secretaris, van Elk blijft penningmeester.
Mutaties 1962
Prof. Orie bedankt in november als bestuurslid.
De heer E.J.M. Stumpel uit Groningen wordt eind van dit jaar benoemd tot bestuurslid.
Uit de notulen ALV vanaf 1962 tot en met 1976 is te concluderen dat de heer Mutsaerts in
die periode directeur propaganda is.
*In maart 1962 wijziging van statuten waarbij de wijzigingen in vergelijking met de bestaande
zijn dat het dagelijks bestuur gaat bestaan uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester waarbij de laatste twee functies gecombineerd kunnen worden.
Tevens wijzigt dat het bestuur bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 leden.
Het hoogste orgaan blijft de ‘ledenvergadering’. De samenstelling hiervan blijft als in 1956.

1963 tot en met 1967
Op 1 januari 1963 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
mgr. dr. Th.J.J.A.M. van der Bom
voorzitter
DB
mgr. H.J.A.M. Eras
ondervoorzitter
DB
dhr. mr. H.J.M. Stieger
secretaris
DB
dhr. W. van Elk
penningmeester
DB
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
directeur
mr. A.F.A. van Velzen
directeur ziekenverpleging
rector H.A.J. Roosen
aalmoezenier van de zieken
pastoor J.J.C.M. Looijaard
directeur Heil der Zieken
pastoor P.G.M. Lutz
directeur tot verbreiding
van de bedevaartgedachte
dhr. E.V.J.A.M. Mutsaerts
directeur propaganda
mgr. Ir. J.H.H. Bemelmans
bestuurslid
mr. B.W.M. Drion
bestuurslid
pastoor A.J.A.M. Broekman
bestuurslid
dhr. E.J.M. Stumpel
bestuurslid
Directeur bureau VNB

Frans A. Vissers

Woonplaats
Breda
Vught
Drunen
Bemmel
Born L.
Schiedam
Aerdenhout
Oegstgeest
Winterswijk
Vught
Heerlen
Breda
Nieuwe Pekela
Groningen
‘s-Hertogenbosch,
geen lid

Mutaties 1963
De heer Th. Laan uit Venhuizen wordt in september benoemd tot bestuurslid.
Mutaties 1964
Mr. Drion bedankt in december als bestuurslid.
Mutaties 1965
De heer Stumpel bedankt in maart ‘wegens maatschappelijk gewijzigde omstandigheden’ als
bestuurslid.
Pastoor Looijaard bedankt in oktober als bestuurslid.
Pastoor Fr. J. Bank uit Rijswijk wordt in december benoemd tot bestuurslid.
Dokter M.W.J. Sluyter uit Breda wordt in december benoemd tot bestuurslid.
Mgr. Bemelmans bedankt in december als bestuurslid.
Pastoor Lutz bedankt in december als bestuurslid.
Kapelaan H.J.M. de Wit uit Grashoek L. wordt in december benoemd tot bestuurslid.
Mutaties 1966
Mgr. van der Bom bedankt in januari als bestuurslid, wordt tot erelid benoemd en overlijdt
in februari.
Pastoor J.B. van den Beld uit Boekelo wordt in januari tot bestuurslid benoemd.
Pastoor Bank wordt in april tot voorzitter benoemd.
Kapelaan de Wit wordt in december benoemd tot hoofdaalmoezenier.
Mutaties 1967
De heer Laan bedankt in februari als bestuurslid vanwege drukke werkzaamheden.
De heer B. Funk uit Oisterwijk wordt in september tot bestuurslid benoemd.

1968 tot en met 1972
Op 1 januari 1968 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
pastoor Fr. J. Bank
voorzitter
DB
mgr. H.J.A.M. Eras
ondervoorzitter
DB
dhr. mr. H.J.M. Stieger
secretaris
DB
dhr. W. van Elk
penningmeester
DB
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
directeur
mr. A.F.A. van Velzen
directeur ziekenverpleging
kapelaan H.J.M. de Wit
hoofdaalmoezenier
pastoor A.J.A.M. Broekman
directeur Heil der Zieken*
dhr. E.V.J.A.M Mutsaerts
directeur propaganda
dokter M.W.J. Sluyter
bestuurslid
rector H.A.J. Roosen
bestuurslid
pastoor J.B. van den Beld
bestuurslid
dhr. B. Funk
bestuurslid
Directeur bureau VNB

Frans A. Vissers

Woonplaats
Rijswijk
Vught
Drunen
Bemmel
Born L.
Schiedam
Grashoek
Nieuwe Pekela
Vught
Breda
Aerdenhout
Boekelo
Oisterwijk
‘s-Hertogenbosch,
geen lid.

Mutaties 1968
Eerw. heer dr. J.F.A.M. van Waesberghe uit bisdom Breda wordt in april tot bestuurslid
benoemd.
De heer van Velzen dient in april zijn ontslag in.
Pastoor Broekman dient in september zijn ontslag in.
Mr. P.J.M. Lübbers uit Den Haag wordt in september benoemd tot bestuurslid.
De heer van Elk neemt in november ontslag als penningmeester.
Mr. Lübbers wordt in november benoemd tot directeur ziekenverpleging.
Rector C.W.M. Ammerlaan o.f.m. uit Leeuwarden wordt in november benoemd tot
bestuurslid.
De heer B. Funk wordt in december benoemd tot penningmeester.
Mutaties 1969
Jhr.mr. J.M. van Rijckevorsel uit Leeuwarden wordt in juni benoemd tot bestuurslid.
Mutaties 1970
Eerw. Heer Van Waesberghe neemt in december ontslag.
Mgr. Eras neemt in december ontslag en wordt in februari 1971 benoemd tot erelid.
Mgr. Roosen neemt in december ontslag en wordt in februari 1971 benoemd tot erelid.
De heer van Elk neemt in december ontslag en wordt in februari 1971 benoemd tot erelid.
Mutaties 1971
Pastoor van den Beld wordt in februari benoemd tot ondervoorzitter.
De heer C.A. van Wegen uit Amersfoort wordt in december benoemd tot bestuurslid.
Moderator J.C.M. van Winkel uit Bloemendaal wordt in december benoemd tot bestuurslid.
Rector J.E. Verdurmen c.i.c.m. uit Roosendaal wordt in december benoemd tot bestuurslid.
De heer E.M.L.J.A. Ridder de van der Schueren uit Den Haag wordt in december benoemd
tot bestuurslid en penningmeester.

* In januari 1972 wederom statutenwijziging waarbij de wijzigingen in de bestuursstructuur in
vergelijking met de statuten uit 1962 zijn dat het dagelijks bestuur gaat bestaan uit
voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
Tevens wijzigt dat het bestuur vanaf nu bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 leden met
vertegenwoordiging van alle bisdommen en een vrijwel evenredige verhouding van priesteren lekenleden. Bestuursleden zullen worden gekozen door de ledenvergadering. Het bestuur
wijst uit zijn midden priesterleden als voorzitter en vice-voorzitter aan.
Het hoogste orgaan blijft de ‘ledenvergadering’. De samenstelling hiervan wordt uitgebreid
met nog een lid van de Aartsbroederschap, twee leden van het Heil der Zieken en een
vertegenwoordiger van de transportcomité’s. Tevens wordt bepaald dat bestuursleden in het
vervolg zullen worden gekozen door de ledenvergadering.
Mutaties 1972
De heer Funk neemt in februari ontslag.

1973 tot en met 1977
Op 1 januari 1973 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
pastoor Fr. J. Bank
voorzitter
DB
pastoor J.B. van den Beld
vicevoorzitter* DB
dhr. mr. H.J.M. Stieger
secretaris
DB
dhr E.M.L.J.A. Ridder de van der Schueren penningmeester DB
jhr. Mr. G.A.M.J. Ruys de Beerenbrouck
directeur
mr. P.J.M. Lübbers
directeur ziekenverpleging
pastoor H.J.M. de Wit
hoofdaalmoezenier
dhr. E.V.J.A.M Mutsaerts
directeur propaganda
dokter M.W.J. Sluyter
bestuurslid
rector C.W.M. Ammerlaan o.f.m.
bestuurslid
jhr J.M. van Rijckevorsel
bestuurslid
rector J.E. Verdurmen c.i.c.m.
bestuurslid
dhr. C.A. van Wegen
bestuurslid
moderator J.C.M. van Winkel
bestuurslid
* tevens directeur Heil der Zieken
Directeur bureau VNB

Frans A. Vissers

Woonplaats
Rijswijk
Maarssen
Drunen
Den Haag
Born L.
Den Haag
Grashoek L.
Vught
Breda
Leeuwarden
Vught
Roosendaal
Amersfoort
Bloemendaal
‘s-Hertogenbosch,
geen lid.

Mutaties 1973
Mevrouw M.A.A. Droog uit Alkmaar wordt in januari tot bestuurslid gekozen.
Het eerste vrouwelijke bestuurslid VNB!
Mutaties 1974
Geen
Mutaties 1975
De heer Ruys de Beerenbrouck treedt in januari af vanwege bereiken statutaire leeftijd = 70
jaar. Hij wordt benoemd tot erelid. De functie directeur[der treinen] wordt niet meer
ingevuld.
Vanaf juni 1913 tot 1929 zat vader Ruys in het comité en vanaf 1929 tot nu was zoon Ruys
lid. Een totale aaneengesloten periode van meer dan zestig jaar.
Mevrouw A. van Asma-Metz uit Bolsward wordt in januari gekozen tot het tweede
vrouwelijke bestuurslid van het comité.
Mutaties 1976
Pastoor van den Beld dient in september zijn ontslag in. Besloten werd het
vicevoorzitterschap even niet in te vullen.
De heer van Wegen dient ‘om persoonlijke redenen’ in september zijn ontslag in.
De heer Mutsaerts stelt vanwege het bereiken van de 70 jarige leeftijd in september zijn
zetel ter beschikking en wordt in 1977 benoemd tot erelid.
Mutaties 1977
De heer drs. A. Hutschemaekers uit Roermond wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Pastoor J. Biemans uit Valkenswaard wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Pastoor W. Boelens uit Oldenzaal wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Mevrouw J. Merkx uit Arnhem wordt in januari gekozen tot bestuurslid.

1978 tot en met 1982
Op 1 januari 1978 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
pastoor Fr. J. Bank
voorzitter
DB
vacature
vicevoorzitter
DB
dhr. mr. H.J.M. Stieger
secretaris
DB
dhr E.M.L.J.A. Ridder de van der Schueren penningmeester
DB
mr. P.J.M. Lübbers
directeur ziekenverpleging
pastoor H.J.M. de Wit
hoofdaalmoezenier
rector J.E. Verdurmen c.i.c.m.
directeur Heil der Zieken
dokter M.W.J. Sluyter
bestuurslid
rector C.W.M. Ammerlaan o.f.m.
bestuurslid
jhr J.M. van Rijckevorsel
bestuurslid
pastoor J.C.M. van Winkel
bestuurslid
mevrouw M.A.A. Droog
bestuurslid
mevrouw A. van Asma-Metz
bestuurslid
dhr. drs. A. Hutschemaekers
bestuurslid
pastoor J. Biemans
bestuurslid
pastoor W. Boelens
bestuurslid
mevrouw J. Merkx
bestuurslid
Directeur bureau VNB

Frans A. Vissers

Woonplaats
Rijswijk
Drunen
Den Haag
Den Haag
Mechelen L.
Roosendaal
Breda
Leeuwarden
Vught
Bloemendaal
Alkmaar
Bolsward
Roermond
Valkenswaard
Oldenzaal
Arnhem
‘s-Hertogenbosch,
geen lid.

Mutaties 1978
*De heer H. van Heel wordt in januari belast met de leiding van het bureau in verband met
langdurige ziekte van de heer Vissers en krijgt in april de titel waarnemend directeur.
Pastoor de Wit trekt zich in september terug als hoofdaalmoezenier. Blijft wel bestuurslid.
Mutaties 1979
*Begin 1980 worden nieuwe statuten van kracht waarbij de enige wijziging in dit verband is,
dat er geen vertegenwoordiger van de transportcomités meer in de ledenvergadering zit.
Pastoor van Winkel neemt in januari ontslag.
Rector A.F.M. Goedhart uit Burgerbrug wordt in januari tot bestuurslid gekozen.
Pastoor G.J. Huitink uit Oldenzaal wordt in januari gekozen tot bestuurslid en benoemd tot
hoofdaalmoezenier.
* De heer Vissers per 1 januari 1979 met vervroegd pensioen.
Mutaties 1980
*In de notulen van de ledenvergadering van januari staat dat er drie kwaliteitszetels in het
bestuur zijn, te weten die van voorzitter, secretaris en hoofdaalmoezenier.
*De heer Van Heel uit Den Dungen wordt per 1 januari benoemd tot administrateur met de
persoonlijke titel directeur Bureau VNB.
Mutaties 1981
Aalmoezenier P.G.J.M. van Velthoven uit Uden wordt in januari gekozen tot bestuurslid en
benoemd tot vicevoorzitter.

Mutaties 1982
Pastoor Bank treedt in januari af i.v.m. bereiken van de statutaire leeftijd en wordt
erevoorzitter.
Dokter Sluyter treedt in januari af in verband met zijn gezondheid en wordt erelid.
Aalmoezenier van Velthoven wordt in januari tot voorzitter benoemd.

1983 tot en met 1987
Op 1 januari 1983 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
aalmoezenier P.G.J.M. van Velthoven
voorzitter
DB
vacature
vicevoorzitter
DB
dhr. mr. H.J.M. Stieger
secretaris
DB
dhr E.M.L.J.A. Ridder de van der Schueren penningmeester
DB
mr. P.J.M. Lübbers
directeur ziekenverpleging
pastoor G.J. Huitink
hoofdaalmoezenier
rector J.E. Verdurmen c.i.c.m.
directeur Heil der Zieken
pastoor H.J.M. de Wit
bestuurslid
rector C.W.M. Ammerlaan o.f.m.
bestuurslid
jhr J.M. van Rijckevorsel
bestuurslid
mevrouw M.A.A. Droog
bestuurslid
mevrouw A. van Asma-Metz
bestuurslid
dhr. drs. A. Hutschemaekers
bestuurslid
pastoor J. Biemans
bestuurslid
pastoor W. Boelens
bestuurslid
mevrouw J. Merkx
bestuurslid
pastor A.F.M. Goedhart
bestuurslid
Directeur bureau VNB
Dungengeen lid
Mutaties 1983
Geen.

Woonplaats
Uden
Drunen
Den Haag
Den Haag
Oldenzaal
Roosendaal
Mechelen L.
Leeuwarden
Vught
Alkmaar
Bolsward
Roermond
Valkenswaard
Ootmarsum
Arnhem
Burgerbrug

Harry van Heel

Den

Mutaties 1984
Pastoor Biemans treedt in januari af.
Dokter P. Starmans uit Breda wordt in januari tot bestuurslid gekozen.
Mutaties 1985
Rector Ammerlaan treedt in januari af.
Pastor Herman Peters uit Dokkum wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Pastoor L. Nabuurs uit Maarheeze wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Mutaties 1986
Jhr. Van Rijckevorsel treedt in januari af en wordt benoemd tot erelid.
Ridder de van der Schueren treedt in januari af en wordt benoemd tot erelid.
Pastoor A.M. Cassee uit Alkmaar wordt in januari gekozen tot bestuurslid en benoemd tot
vicevoorzitter.
De heer F.J. Klerckx uit Tilburg wordt in januari gekozen tot bestuurslid en benoemd tot
penningmeester.
Mutaties 1987
Pastoor Boelens treedt in januari af en wordt benoemd tot erelid.
De heer Starmans treedt in januari af.
De heer P. Oostelbos uit Abcoude wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Mevrouw J. Klaverkamp-Driessen uit Den Haag wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
*Dokter A. Weel uit Dieren wordt in januari namens de medische commissie adviseur in DB
en bestuur.

1988 tot en met 1992
Op 1 januari 1988 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
pastoor P.G.J.M. van Velthoven
voorzitter
DB
pastoor A.M. Cassee
vicevoorzitter
dhr. mr. H.J.M. Stieger
secretaris
DB
dhr. F.J. Klerckx
penningmeester
DB
mr. P.J.M. Lübbers
directeur ziekenverpleging
pastoor G.J. Huitink
hoofdaalmoezenier
rector J.E. Verdurmen c.i.c.m.
directeur Heil der Zieken
pastoor H.J.M. de Wit
bestuurslid
mevrouw M.A.A. Droog
bestuurslid
mevrouw A. van Asma-Metz
bestuurslid
dhr. drs. A. Hutschemaekers
bestuurslid
mevrouw J. Merkx
bestuurslid
pastor A.F.M. Goedhart
bestuurslid
pastor Herman Peters
bestuurslid
pastoor L. Nabuurs
bestuurslid
dhr. P. Oostelbos
bestuurslid
mevrouw J. Klaverkamp-Driessen
bestuurslid

Woonplaats
Venhorst
DB
Alkmaar
Drunen
Tilburg
Den Haag
Olst
Roosendaal
Berg en Terblijt
Alkmaar
Bolsward
Roermond
Arnhem
Burgerbrug
Dokkum
Maarheeze
Abcoude
Tienhoven

dokter A. Weel

medisch adviseur

Dieren

Directeur bureau VNB

Harry van Heel

Den Dungen, geen
lid.

Mutaties 1988
Rector Verdurmen teedt in januari af.
Pastoor Goedhart treedt in januari af.
Pastoor Nabuurs wordt benoemd tot voorzitter Heil der Zieken.
De heer A. Huyben uit Ulvenhout wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Mutaties 1989
Pastoor drs. J.P van Meer uit Prinsenbeek wordt in januari tot bestuurslid gekozen.
Mutaties 1990
De heer Huyben overlijdt in januari.
Mevrouw Klaverkamp treedt in januari af vanwege gezondheid.
De heer Klerckx treedt in januari af vanwege persoonlijke redenen.
Pastoor S. de Vette uit den Haag wordt in januari tot bestuurslid gekozen.
De heer Stieger wordt in januari benoemd tot penningmeester.
De heer Lübbers overlijdt in september.
Mutaties 1991
De heer Hutschemaekers treedt in januari af en wordt benoemd tot erelid.
Pastoor de Wit treedt in januari af en wordt benoemd tot erelid.
De heer F.L.G. Veugen uit Sittard wordt in januari gekozen tot bestuurslid
Deken M.J.M Hanneman uit Horst L. wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
De heer M.J. Schuybroek uit Prinsenbeek wordt in januari gekozen tot bestuurslid.

De heer G.J.A. van Bussel uit Hilvarenbeek wordt in januari gekozen tot bestuurslid en
benoemd tot directeur Ziekenverpleging.
De heer W.G. van Donselaar uit Maastricht wordt in januari gekozen tot bestuurslid en
benoemd tot penningmeester. Deze laatste functie nam hij al waar vanaf mei 1990.
Mutaties 1992.
*Naam ‘Heil der Zieken’ zal met ingang van 1993 gewijzigd worden in ‘Lourdeswerk
Nationale Bedevaarten’.
De heer Oostelbos treedt in januari af.

1993 tot en met 1997
Op 1 januari 1993 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
pastoor P.G.J.M. van Velthoven
voorzitter
DB
pastoor A.M. Cassee
vicevoorzitter
dhr. mr. H.J.M. Stieger
secretaris
DB
dhr. W.G. van Donselaar
penningmeester
DB
pastoor G.J. Huitink
hoofdaalmoezenier
dhr G.J.A. van Bussel
directeur Ziekenverpleging
pastoor L. Nabuurs
directeur Lourdeswerk
mevrouw M.A.A. Droog
bestuurslid
mevrouw A. van Asma-Metz
bestuurslid
mevrouw J. Merkx
bestuurslid
pastor H. Peters
bestuurslid
pastoor drs. J.P. van Meer
bestuurslid
pastoor S. de Vette
bestuurslid
dhr. F.L.G. Veugen
bestuurslid
pastoor M.J.M. Hanneman
bestuurslid
dhr. M.J. Schuybroek
bestuurslid

Woonplaats
Venhorst
DB
Alkmaar
Drunen
Maastricht
Olst
Hilvarenbeek
Maarheeze
Alkmaar
Bolsward
Arnhem
Dokkum
Breda
Den Haag
Sittard
Maastricht
Prinsenbeek

dokter A. Weel

medisch adviseur

Dieren

Directeur bureau VNB

Harry van Heel

Den Dungen, geen
lid

Mutaties 1993
Mevrouw Merkx treedt in januari af vanwege statutaire leeftijd.
Pastoor Nabuurs treedt in januari af vanwege statutaire leeftijd.
Mevrouw van Asma treedt in januari af vanwege statutaire leeftijd.
De heer Stieger treedt in januari af vanwege statutaire leeftijd.
Pastoor J. de Froe uit Lent wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Rector dr. J. Peijnenburg uit ‘s Hertogenbosch wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
Mevrouw C.J. Hoogeveen-Zandbergen uit Ter Aar wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
De heer A. van den Berg uit Teteringen wordt in januari gekozen tot bestuurslid en
secretaris.
De heer van Bussel treedt in februari af vanwege indiensttreding bij VNB.
Mevrouw van Asma, mevrouw Merkx en pastoor Nabuurs zijn in maart tot erelid benoemd.
Rector Peijnenburg is in maart benoemd tot voorzitter Lourdeswerk Nationale Bedevaarten.
*Dokter Weel neemt ontslag als medisch adviseur.
*Dokter A. van Opdorp wordt benoemd tot medisch adviseur.
Mutaties 1994
De heer S. Wiersma uit Groningen wordt in januari gekozen tot bestuurslid.
De heer C. van Caulil uit Millingen aan de Rijn wordt in januari gekozen tot bestuurslid en
benoemd tot directeur Ziekenverpleging.
Mutaties 1995
* De heer J. Schampers is met ingang van 1 januari 1995 voor halftijd benoemd tot interim
manager van het bureau. Eind juli trekt hij zich terug.
Mevrouw Droog treedt in april af vanwege statutaire redenen.
Pastor Peters treedt in april af vanwege gezondheidsredenen.

De heer Stieger en mevrouw Droog worden in april benoemd tot erelid.
Pastor Peters wordt in april benoemd tot lid van verdienste.
De heer van den Berg neemt in juli ontslag.
De heer Wiersma wordt in juli benoemd tot waarnemend secretaris.
De heer van Caulil treedt in juli af als bestuurslid.
*Op 30 oktober wordt het gehele bestuur demissionair en wordt de ledenvergadering
voorgezeten door de voorzitter van een bestaande Commissie Reorganisatie, de heer Will
van Heugten. In deze vergadering worden de statuten gewijzigd.
De organen van de vereniging zijn: de ledenvergadering, het bestuur, diocesane comité’s,
streekcomité’s, de Aartsbroederschap van de ziekenverpleging van O.L. Vrouw van Lourdes,
het Liefdewerk Heil der Zieken en de transportcomité’s.
De leden van de vereniging zijn:
twee vertegenwoordigers van ieder bisdom, voor te dragen door de diocesane
comité’s en te benoemen door de ledenvergadering,
één vertegenwoordiger ieder van de afdelingen Ziekenverpleging, Lourdeswerk
Nationale Bedevaarten, Pastorale commissie, Medische commissie en commissie
Hotelleiding; voordracht door betreffende afdeling, benoeming door
ledenvergadering.
Ten hoogste drie andere leden door het bestuur voor te dragen aan de
ledenvergadering.
Bestuursleden voor zover niet behorend tot een van de bovenstaande categorieën.
Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 leden van wie minimaal twee priester-leden; zij worden
gekozen door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur of van minimaal drie
leden.
Het bestuur wijst uit zijn midden een priester-lid als voorzitter aan, een vice-voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De voorzittersbenoeming dient de instemming te hebben
van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De bestuursleden worden gekozen voor 3 jaar
en zijn daarna voor twee aaneengesloten perioden herkiesbaar en daarna eventueel nog een
periode, maar dan met tweederde van de uitgebrachte stemmen. Men moet aftreden aan het
eind van het jaar waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt.
In genoemde vergadering wordt een nieuw bestuur gekozen bestaande uit:
pastoor A.M Cassee
voorzitter
Alkmaar
dhr. A.F.R. van Opdorp, arts
vicevoorzitter
‘s Gravenpolder
mw. Mr. H.D.L.M. Schruer
secretaris
Rotterdam
vacature
penningmeester
mw. C.J. Hoogeveen-Zandbergen
bestuurslid
Ter Aar
deken drs. J.P van Meer
bestuurslid
Breda
Mutaties 1996
Mevrouw Schruer wordt in maart benoemd tot waarnemend penningmeester.
Pastoor van Velthoven wordt in juni benoemd tot ere-voorzitter.
Mevrouw drs. E.H.M.M. Krijnsen uit De Goorn wordt in oktober gekozen tot bestuurslid en
benoemd tot penningmeester.

Mutaties 1997
Mevrouw Krijnsen: in februari wordt meegedeeld dat zij bij nader inzien het penningmeesteren bestuurslidmaatshap niet op zich kan nemen.
Prof. Dr. F.W.G. Gribnau uit Nijmegen wordt in oktober gekozen tot bestuurslid.
* De heer G.J.A.[Jos] van Bussel neemt vanaf 1 januari het directeurschap van het bureau
waar.
* De heer Van Heel is per 1 augustus met ontslag.

1998 tot en met 2002
Op 1 januari 1998 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
Woonplaats
pastoor A.M. Cassee
voorzitter
Alkmaar
dhr. A.F.R. van Opdorp
vicevoorzitter
‘s Gravenpolder
mw. H.D.L.M. Schruer
secretaris/wnd.penningmeester
Rotterdam
vacature
penningmeester
mw. C.J. Hoogeveen-Zandbergen
bestuurslid
Ter Aar
deken drs. J.P. van Meer
bestuurslid
Breda
prof. dr. F.W.G. Gribnau
bestuurslid
Nijmegen
waarnemend directeur bureau VNB

Jos van Bussel

Hilvarenbeek
geen lid.

Mutaties 1998
De heer J.P. Leerentveld uit Amsterdam wordt in juli gekozen tot bestuurslid en benoemd
tot penningmeester. Was vanaf februari al adviseur.
Tijdens de ledenvergadering van 18 november treedt het voltallige bestuur af.
De ere-voorzitter Van Velthoven en de aanwezige 17 leden, niet zijnde bestuursleden,
vervolgen de vergadering en kiezen een nieuw, tijdelijk bestuur, bestaande uit:
Pastoor P.G.J.M. van Velthoven
voorzitter
Venhorst
Dokter A.H.D.M. Bolsius
vicevoorzitter
Veldhoven
De heer S.P. Wiersma
secretaris
Leeuwarden
De heer A.L.J.M. Mastenbroek
penningmeester
Tilburg
De heer A.M. Joosten
lid
Santpoort
De heer mr. E.C. van Gerwen
lid
Bergschenhoek
De heer F.L.G. Veugen
lid
Sittard
Mutaties 1999
De heer van Gerwen bedankt per 1 juli als bestuurslid.
*De heer L. Steuten wordt in oktober en met ingang van 1 oktober benoemd tot directeur
van het bureau VNB.
*In de vergadering van oktober treedt het tijdelijke bestuur af en wordt een nieuw definitief
bestuur gekozen dat bestaat uit:
Pastoor L.A.M. Banning
voorzitter
Den Haag
Dokter A.H.D.M. Bolsius
vicevoorzitter
Veldhoven
Mevrouw mr. M.C.E. Eikenboom
secretaris
Berkenwoude
De heer J.J.M. Schreurs
penningmeester
Waalwijk
De heer M.B. Tasche
lid
Breukelen
De heer T.J. Donders
lid
Berg en Dal
De heer A.J.J. van Dongen
lid
Eindhoven
Pastoor Cassee wordt in oktober tot erelid benoemd.
Mevrouw Eikenboom wordt in november benoemd tot secretaris.
Pastor Peters wordt benoemd tot erelid.

Mutaties 2000
* De heer Jos van Bussel is met ingang van 1 januari benoemd tot adjunt directeur VNB.
*De heer K. Bornewasser uit Alkmaar wordt in juni, vanwege zijn verdiensten aks organist
benoemd tot erelid.
De heer Van Dongen trekt zich in juni terug uit het bestuur vanwege onder meer drukke
werkzaamheden.
* In december worden nieuwe statuten goedgekeurd, waarbij de statutaire naam wordt
‘Vereniging Nationale Bedevaarten’. De samenstelling van de vereniging en het bestuur is als
volgt:
Leden van de vereniging zijn:
één lid door iedere van de zeven residerende bisschoppen te benoemen;
twee personen, gekozen uit en door de werkvelden managers zorg en
bedevaartleiders;
vijftien personen gekozen uit en door het werkveld Lourdeswerk Nationale
Bedevaarten, per bisdom minimaal één; de overige acht naar rato van het aantal
aangemelde pelgrims per bisdom, maar niet meer dan vier per bisdom;
vanuit ieder van de werkvelden pastorale zorg, artsen, verpleging en de
jongerenorganisatie[s] van de vereniging, twee personen, gekozen uit en door het
betreffende werkveld;
vanuit ieder van de werkvelden facilitaire dienst en hotelleiding, drie personen,
gekozen uit en door het betreffende werkveld;
personen, die daartoe zijn aangewezen uit [de organisatie van] grotere cliënten.
Het bestuur
Bestaat uit zeven, acht of negen bestuurders.
Eén bestuurder dient een persoon te zijn die een aanstelling heeft in de pastoraal van de
katholieke kerk op grond van een bisschoppelijke benoeming, bij voorkeur een priester.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De voorzitter wordt benoemd na verkregen toestemming van de bisschoppenconferentie.
Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De twee laatste functies kunnen niet gecombineerd worden.
Bestuurders zijn na de eerste zittingsperiode van drie jaar, tot twee keer toe
herbenoembaar.
Er kan ook een Raad van Advies worden ingesteld.
Mutaties 2001
*De heer Steuten neemt per 1 juli ontslag vanwege een te groot tijdsbeslag in de functie.
*De heer Will H.M van Heugten uit Nieuwegein wordt met ingang van 1 juni benoemd tot
directeur bureau VNB.
De heer Leo G.M. Bisschops uit Best wordt in december gekozen tot bestuurslid.
Mutaties 2002
De heer Tasche treedt per 2 mei af als bestuurslid.

2003 tot en met 2007
Op 1 januari 2003 is het bestuur als volgt samengesteld:
Naam
Functie
Pastoor L.A.M. Banning
voorzitter
De heer A.H.D.M. Bolsius
vicevoorzitter
Mevrouw mr. M.C.E. Eikenboom
secretaris
De heer J.J.M. Schreurs
penningmeester
De heer T.J. Donders
lid
De heer L.G.M. Bisschops
lid

Woonplaats
Den Haag
Veldhoven
Berkenwoude
Waalwijk
Berg en Dal
Best

De heer drs. Will van Heugten
De heer Jos van Bussel

Nieuwegein, geen lid
Hilvarenbeek

directeur bureau VNB
adjunct directeur VNB

Mutaties 2003
De heer Paul W.J. Wennekes uit Molenhoek wordt in juni gekozen tot bestuurslid. Hij draait
dan al enige tijd mee als aspirant-bestuurslid.
Mutaties 2004
Mevrouw Lidwien M.J. Smakman-Hageman uit Lisse wordt in juli gekozen tot bestuurslid.
Zij draait dan al enige tijd mee als aspirant-bestuurslid.
Mutaties 2005
De heer Schreurs neemt met ingang van 3 mei ontslag als bestuurslid en penningmeester.
De heer Titus Donders wordt dan aangesteld als penningmeester ad interim.
De heer Titus Donders treedt in juni af als bestuurslid vanwege gezondheidsredenen.
Mevrouw Smakman wordt in juni tijdelijk benoemd tot penningmeester.
De heer P.F.F.C. [Felix] de Vries uit Veldhoven wordt in december gekozen tot bestuurslid
en benoemd tot penningmeester.
Mevrouw Inge J.B.M. te Brake uit Waddinxveen wordt in december gekozen tot bestuurslid.
Mutaties 2006
*De arbeidsovereenkomst met de heer van Heugten wordt per 1 augustus beëindigd.
*De heer Jos van Bussel wordt per 1 juni benoemd tot waarnemend directeur bureau VNB.
*De heer Jos van Bussel wordt per 7 december benoemd tot directeur bureau VNB.
Mutaties 2007
De heer Bolsius treedt in juni statutair af.
Mevrouw Eikenboom treedt in juni statutair af.
*Op 21 juni vindt een algemene ledenvergadering plaats waarin een uitgewerkt voorstel ter
tafel ligt om de vereniging om te vormen tot een stichting. Dat voorstel wordt met enige
wijzigingen aangenomen.
In het huidige bestuur van de vereniging dat de overgang naar het stichtingsbestuur dient af
te ronden worden op 21 juni gekozen:
Zehr. A.J. Huitink uit Doetinchem.
De heer G.H.J. Blom uit Vught.
De heer J. Veerman uit Nijverdal. De eerste niet-katholiek in het bestuur.

Het bestuur van de vereniging dat mandaat heeft om op grond van de nieuwe statuten de
overgang naar een stichting te realiseren bestaat vanaf 21 juni uit:
Pastoor L.A.M. Banning
voorzitter
Den Haag
Vacature
vicevoorzitter
De heer G.H.J. Blom
secretaris
Vught
De heer P.F.F.C. de Vries
penningmeester
Veldhoven
De heer L.G.M. Bisschops
lid
Best
De heer P.W.J. Wennekes
lid
Molenhoek
Mevrouw L.M.J. Smakman-Hageman
lid
Lisse
Mevrouw I.J.B.M. te Brake
lid
Waddinkxveen
Zehr. A.J. Huitink
lid
Doetinchem
De heer J. Veerman
lid
Nijverdal
Directeur bureau VNB

Jos van Bussel

Hilvarenbeek, geen lid

Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de rechtsopvolger van de Vereniging Nationale
Bedevaarten, genaamd Stichting VNB Nationale Bedevaarten[SVNB] zal als volgt worden
samengesteld:
Het Bestuur
een oneven aantal leden van tenminste zeven en ten hoogste negen leden; de leden
mogen geen relatie van elkaar zijn tot en met de tweede graad
bij zeven leden worden twee bestuursleden en bij negen leden worden drie
bestuursleden benoemd door het bestuur van de Vereniging Vrijwilligers Nationale
Bedevaarten [VVNB]. De overige leden worden benoemd door het bestuur SVNB
het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester. De voorzitter is bij voorkeur een priester, dan wel een niet-priester
die met een pastorale opdracht van een bisschop werkzaam is in het pastoraat van de
katholieke kerk. Voor deze laatste benoeming dient er vooraf schriftelijke
goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie te zijn
een benoemingsperiode is maximaal vier jaar, herbenoeming is eenmaal mogelijk en
twee jaar na het verstrijken van de maximale zittingsperiode kan eenzelfde persoon
opnieuw worden benoemd
het bestuur kiest uit zijn leden een dagelijks bestuur bestaande uit drie leden.
De Raad van Toezicht
bestaat uit drie natuurlijke personen; de leden mogen geen relatie van elkaar zijn tot
en met de tweede graad
zij worden benoemd door het bestuur; voor één lid dient vooraf toestemming te zijn
van de Bisschoppenconferentie en voor een ander lid van de VVNB
een benoemingsperiode is maximaal vier jaar, herbenoeming is eenmaal mogelijk en
twee jaar na het verstrijken van de maximale zittingsperiode kan eenzelfde persoon
opnieuw worden benoemd
de Raad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
In de omzettingsakte die gepasseerd is op 10 oktober 2007 wordt verklaard dat het Bestuur
en de Raad van Toezicht vanaf de omzetting bestaat uit:

Bestuur
Zehr. A.J. Huitink
voorzitter
Doetinchem
De heer G.H.J. Blom
secretaris
Vught
De heer P.F.F.C. de Vries
penningmeester
Veldhoven
Mevrouw M.C.E. Eikenboom
lid
Berkenwoude
De heer J. Veerman
lid
Nijverdal
De heer Huitink wordt in oktober tot voorzitter van het bestuur benoemd.
*Vastgesteld wordt in oktober dat het Dagelijks Bestuur zal gaan bestaan uit de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester, aangevuld met de directeur van het bureau.

Raad van Toezicht
De heer S.J.G.N.M. Willard
Vught
Mevrouw H.M. van Bockxmeer
Nootdorp
De heer R.C.M. van Glansbeek
Zelhem
*De heer R.C.S.P. [Ruud] Fokker uit Heemstede wordt met ingang van 1 december 2007
aangesteld als directeur interne zaken op het bureau VNB.

2008 tot en met 2012
Op 1 januari 2008 is het Bestuur en de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:
Bestuur
Naam
Zehr. A.J. Huitink
De heer G.H.J. Blom
De heer P.F.F.C. de Vries
Mevrouw M.C.E. Eikenboom
De heer J. Veerman
Raad van Toezicht
De heer S.J.G.N.M. Willard
Mevrouw H.M. van Bockxmeer
De heer R.C.M. van Glansbeek
Directeur externe zaken bureau VNB
Directeur interne zaken bureau VNB

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Woonplaats
Doetinchem
Vught
Veldhoven
Berkenwoude
Nijverdal

voorzitter
secretaris
lid

Vught
Nootdorp
Zelhem

Jos van Bussel
Ruud Fokker

Hilvarenbeek, geen lid
Heemstede, geen lid

Mutaties 2008
De heer de Vries neemt in januari ontslag.
De heer Blom wordt benoemd tot penningmeester ad interim.
De heer Veerman wordt benoemd tot secretaris ad interim.
De heer Charles K.W.L. Groot uit den Haag wordt in maart benoemd tot bestuurslid.
Mevrouw Bernadet M.A. Albers uit Gouda wordt in juni benoemd tot bestuurslid.
De heer Cees A.M.J. de Wit uit Diessen wordt in augustus benoemd tot bestuurslid.
De heer Groot wordt in juli/augustus benoemd tot secretaris.
Mutaties 2009
De heer Blom legt in maart het bestuurslidmaatschap neer.
De heer Groot wordt in maart secretaris van het bestuur.
De heer Veerman legt in april het bestuurslidmaatschap neer.
Mevrouw Albers legt in april het bestuurslidmaatschap neer.
Mevrouw Eikenboom legt in april het bestuurslidmaatschap neer.
De heer de Wit wordt in april waarnemend penningmeester en in mei penningmeester.
Mutaties 2010
Geen mutaties.
Mutaties 2011
De heer van Glansbeek zegt in januari het lidmaatschap van de Raad van Toezicht op.
De heer Willard neemt per 1 juni om gezondheidsredenen ontslag uit de Raad van Toezicht.
Mevrouw van Bockxmeer wordt waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht.
De heer R.H.C. Wessels uit Baarn wordt per 1 december benoemd tot lid van de Raad van
Toezicht en secretaris.
In december 2011 vindt een statutenwijziging plaats waarbij de naam van de stichting wordt
gewijzigd in Stichting VNB, het aantal bestuursleden wordt teruggebracht tot minimaal drie
en maximaal 5 en het aantal leden van de Raad van Toezicht tot 3
Mutaties 2012
Mevrouw van Bockxmeer wordt per 1 januari voorzitter van de Raad van Toezicht.

De heer L. van Daalen uit Zwolle wordt per 1 april benoemd tot lid van de Raad van
Toezicht.
2013 tot en met 2017
Op 1 januari 2013 is het Bestuur en de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:
Bestuur
Naam
Hehr. A.J. Huitink
De heer K.W.L. Groot
De heer A.M.J. de Wit

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester

Woonplaats
Baarn
den Haag
Diessen

Raad van Toezicht
Mevrouw H.M. van Bockxmeer
De heer R.H.C. Wessels
De heer L. van Daalen

voorzitter
secretaris
algemeen lid

Nootdorp
Baarn
Zwolle

Algemeen directeur bureau VNB
Directeur externe zaken bureau VNB

Ruud Fokker
Jos van Bussel

Haarsteeg, geen lid
Hilvarenbeek, geen lid

Mutaties 2013
De heer A.M.J. de Wit treedt per 1 augustus af.
De heer drs. M. Brinkhuis, pastoraal werker uit Schalkhaar wordt in september bestuurslid
en penningmeester.
De heer Groot wordt tevens benoemd tot vicevoorzitter.
* in september instelling bestuurscommissie bestaande uit mw. M. Eikenboom, mw. C.
Bartels en de heer T. Donders.
Mutaties 2014
Geen
Op 17 december passeert een akte tot statutenwijziging. Onder meer wordt nu bepaald dat
het bestuur bestaat uit één natuurlijke persoon, te benoemen door de Raad van Toezicht
voor een periode van telkens vijf jaar. De Raad van Toezicht gaat bestaan uit vijf tot negen
personen en de voorzitter daarvan is een priester of diaken, die benoemd wordt met
schriftelijke toestemming van de Nederlandse bisschoppenconferentie.
Mutaties 2015
Geen mutaties
Mutaties 2016
De heer J, Veerman uit Nijverdal treedt toe als algemeen lid op 1 september
De heer J.C.M. van Lieverloo treedt toe als algemeen lid op 1 september
De heer R.H.C. Wessels en mw. M.M.M/ Walrave treden in de zomer af
Mutaties 2017
De heer Bultsma treedt per 31 december af

2018 tot en met 2022
Op 1 januari 2018 is het Bestuur en de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:
Bestuur
De heer P.C.S.P Fokker

bestuurder/directeur Haarsteeg

Raad van Toezicht
De heer J.C.M. van Lieverloo per 1-9-2016 v
De heer A.H.J.M. ten Have, per 1-1-2015
De heer A.F.T.M.van Daalen
De heer J, Veerman, per 1-9-2016
Mevrouw Inge te Brake

voorzitter
lid
lid
lid
lid

Oirschot
Doetinchem
Zwolle
Nijverdal
Gouda

Mutaties 2018
De heer J.C.M. van Lieverloo wordt per 1 januari benoemd tot voorzitter
Mevrouw Inge te Brake uit Waddinxveen treedt per 1 januari toe als algemeen lid

