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Naam   Stichting Le Chemin du Cœur 

Adres   Rosmolensteeg 80, 4201 LB Gorinchem 

Zetel   Gorinchem, Nederland 

Website  http://www.lecheminducoeur.nl 

Email   Stichtinglecheminducoeur@gmail.com 

KVK nummer  8349 7889 

RSIN   862995984 

Juridische vorm: Stichting met een meervoudig bestuur 

Autorisatie:  Twee bestuursleden gezamenlijk kunnen de stichting binden 

   Besluiten bij meerderheid van stemmen. 

Benoemingen  Door meerderheid van bestuursleden.  

 

Bestuur 
Voorzitter   J.A.M. Vlek (Joost) 

Secretaris/ Penningmeester E.P.A. Reichert-Baartmans (Liesbeth) 

Lid    P.A.M. Thijssen (Paul) 

 

Achtergrond 
 

Voor veel mensen is het een droom om ooit naar Santiago de Compostela te lopen. Traditioneel was dit 

vanuit een religieus oogpunt, maar tegenwoordig is het vaak een spirituele zoektocht. Deze zoektocht 

wordt vaak gestart nadat er een traumatische gebeurtenis in iemands leven zich heeft voort gedaan of 

op het moment dat er grote levensvragen zijn. Het wandelen, het een zijn met de natuur, de rust en de 

contacten met andere pelgrims geven vaak duiding aan de toekomst en brengen balans terug in het 

leven van de pelgrim. Dit is een langzaam proces en daarom is het belangrijk langer tijd (weken) te 

pelgrimeren. 

Langs de bekende routes zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden. Uiteraard zijn er commerciële 

hotels, “bed and breakfast” en campings maar die bieden niet de geborgenheid en spiritualiteit voor de 

pelgrim waarin onderling contact en samenhorigheid belangrijk zijn. Daarnaast waren er 

overnachtingsmogelijkheden bij kloosters (sterk afnemend door afname kloosterbewoners), kerken en 

gîtes die worden beheerd en gerund door ideële organisaties. Zij vragen slechts een bijdrage in de 

kosten al dan niet op vrijwillige basis (donativo). Door de ontkerkelijking is het aantal “donativo” 

overnachting mogelijkheden sterk afgenomen. Deze ideële organisaties zijn vaak afhankelijk van giften 

voor het realiseren, het onderhouden en opereren van de overnachtingsmogelijkheden. 
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Met name deze ideële organisaties creëren de omgeving waarin de pelgrim tot rust kan komen en zich 

kan bezinnen over zijn/haar pad naar de toekomst en zij zorgen ervoor dat er geen financiële drempel 

ontstaat. 

De stichting Le Chemin du Cœur stelt zich tot doel het ondersteunen van donativo 

overnachtingsmogelijkheid voor pelgrims, waar men kan overnachten en andere pelgrims kan 

ontmoeten. Daarnaast promoot de stichting het pelgrimeren in de breedste zin van het woord voor de 

zelfontwikkeling van alle mensen van jong tot oud.  

De stichting doet dit door het verstrekken van subsidies voor projecten tussen de 500 en 5.000 Euro. 

Deze projecten moeten een meetbare output hebben en beperkt in tijd, omvang en budget. De 

ontvanger van de subsidies dient verantwoording af te leggen over de aanwending van de subsidie aan 

de stichting. 

 

Doelgroep  

Eigenaren van bestaande en toekomstige pelgrims onderkomens langs de Camino’s en alle instanties die 

zich tot doel stellen pelgrimeren langs deze routes te ondersteunen en promoten voor een breed 

publiek. 

Minder financieel draagkrachtigen personen die de intentie hebben een meerweekse pelgrimage te 

gaan ondernemen. Daarbij zullen we ons ook specifiek richten op jongeren die zoekende zijn naar hun 

pad in de wereld en personen met een burn-out die de balans in hun leven weer willen herstellen. 

 

Vermogen 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

- Bijdragen van hen die met het doel sympathiseren 

- Bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is 

- Subsidies en donaties 

- Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen 

- Opbrengsten van activiteiten van de stichting 

- Alle andere baten 

De stichting zal  geen registergoederen aanhouden.  
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Beloningsbeleid bestuur 
 
De bestuursleden van de Stichting Le Chemin du Coeur ontvangen voor hun werkzaamheden geen 

beloning. Statutair bepaald is dat bestuurders een vergoeding kunnen krijgen voor de kosten die zij 

redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 

 

Bestuursverslag en financiële verantwoording 
 

 De stichting is opgericht op 22 juli 2021. Het eerste verslagjaar eindigt op 31 december 2021. De 

vereiste verantwoordingen , waaronder bestuursverslag en financiële verantwoording, zullen, conform 

de statuten binnen 6 maanden na afloop van het bestuursjaar worden opgemaakt en door het bestuur 

worden vastgesteld en zijn daarna beschikbaar voor publicitaire doeleinden. 

 

Financieel beleid 
 

Nadat naamsbekendheid voor de stichting is verworven en er fondsen in de stichting aanwezig zijn, zal 

de stichting eens per kwartaal alle ontvangen projectvoorstellen beoordelen en eventueel een subsidie 

toekennen. 

Naamsbekend zal worden verkregen door de website en activiteiten op Facebook en eventuele andere 

sociale media platforms. Daarnaast zal er contact worden gezocht met uitgevers van Nieuwsbrieven, in 

binnen en buitenland, gerelateerd aan de pelgrimeren en de Jacobswegen zoals Het Genootschap van St 

Jacob. 

Het streven van de stichting is om niet meer eigen vermogen te hebben dan 3 maal de vaste kosten voor 

1 kalender jaar. 

De criteria voor de beoordeling  van de projectvoorstellen zijn de doelstellingen van de Stichting le 

Chemin du Cœur. De projecten met de grootste bijdrage aan deze doelen zullen in de sterkste mate 

worden ondersteund binnen de aanwezige middelen.  

Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd via de website over de ontvangsten, uitgaven en gesteunde 

projecten door de stichting. 


