
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden, 

Het jaar 2017 is voor de vereniging zeer triest afgelopen. Onze ernstig zieke 

penningmeester Krijn Klaassen is kort na afloop van het jaar op 7 januari 2018 op  

74-jarige leeftijd overleden. Krijn heeft jarenlang met veel inzet en betrokkenheid het 

penningmeesterschap vervuld. Daarnaast heeft hij binnen het bestuur veel bijgedragen 

aan de ontwikkeling van ons beleid. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd. 

 

Ook dit jaar is het niet gelukt een nieuw bestuurslid voor de coördinatie van de 

beweegactiviteiten te vinden. Claudia Merkies is nog steeds bereid en met heel veel 

enthousiasme deze functie te blijven vervullen. Onze zoektocht naar een opvolger van 

Claudia gaat nog steeds door. 

 

Ook dit jaar wil ik weer onze vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet. Dankzij hun 

enthousiasme groeit en bloeit ons verenigingsleven. Wij hopen in 2018 ook in Ede een 

eerste aanzet tot een verenigingsavond te geven. 

 

Het bestuur wenst u een goed verenigingsjaar. 

 

Jan Dam (voorzitter). 
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Jaarverslag secretariaat 

 

Leden  

Het aantal leden van RPV Zuid-Veluwe telt 446 op 30 december 2017. Momenteel 

hebben wij geen donateurs meer, zij zijn allen lid geworden. 

Naast nieuwe leden die we welkom mochten heten, zijn er ook leden die, om diverse 

redenen, het lidmaatschap opgezegd hebben.  

Er zijn ook leden geroyeerd wegens het niet betalen van de contributie.  

Helaas moeten wij constateren dat er post gericht aan de leden retour komt, omdat deze 

personen zijn vertrokken zonder dat te melden aan de vereniging.  

Wij zijn blij dat ¾ van onze leden de contributie vóór de vervaldatum betaalt. Er blijft 

echter nog een ¼ deel (dus meer dan 100) over die de contributie niet zonder 

herinnering overmaakt. Het blijft ons dus nog steeds veel tijd en geld kosten om alle 

contributies te innen. 

 

Het afgelopen jaar zijn 3 personen van onze vereniging overleden: 

De heer H.C. van Ruiswijk 

Mevrouw E.W. Nagtegaal-Reijnen 

Mevrouw M. van ’t Slot 

De nabestaanden van overledenen ontvangen, bij kennisgeving, van het bestuur een 

condoleance. Bij overlijden van een vrijwilliger van de vereniging gaat (bij vroegtijdige 

kennisgeving) een bestuurslid condoleren. 

 

Bestuur 

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 14 maart 2017. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

De heer J. (Jan) Dam, voorzitter, 

Mevrouw J. (Janine) van Brummelen, secretaris, 

De heer K. (Krijn) Klaassen, penningmeester, 

Mevrouw G. (Grietje) de Kleuver, algemeen bestuurslid en coördinator activiteiten. 

 

Het bestuur heeft dit jaar veel te kampen gehad met (ernstige) ziekte. Desondanks zijn 

alle activiteiten doorgegaan.  

Het bestuur vergaderde in 2017 11 keer. 

 

Vaste onderwerpen tijdens deze vergaderingen zijn: 

Belangenbehartiging: 

 Groepsoefentherapie/Reumanetwerk 

 Beweegactiviteiten: 

o Sportief wandelen 

o Nordic walking 

o F.A.M.E. 

 

Financiën 
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Activiteiten Lotgenotencontact: 

 Verenigingsavonden 

 Koffieochtend 

 Reisje 

 Etentjes 

 Hobbyclub 

 

Voorlichting: 

 De Koerier en (het vernieuwen van de) website 

 

Vrijwilligers 

De zoektocht naar vrijwilligers voor onze vereniging is problematisch. Ondanks herhaalde 

oproepen in De Koerier, bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en bij de vrijwilligersorganisaties is 

het ons niet gelukt nieuwe vrijwilligers te vinden.  

 

Statutair gezien is een bestuur bestaande uit 5 personen voldoende, maar dat kan niet 

zonder uw hulp.  

Als waardering voor de inzet van de vrijwilligers hebben wij op zaterdagmiddag 20 

januari 2018 een ‘borrel’ georganiseerd. Ook de 80+’s zijn hiervoor uitgenodigd. We 

hopen dat velen de uitnodiging accepteren en het een gezellige middag wordt. 

 

Janine van Brummelen 

 

Belangenbehartiging 

* Reumanetwerk 

Het Reumanetwerk Zuid-Veluwe, een samenwerkingsverband tussen RPV Zuid-Veluwe, 

de afdeling Reumatologie van het Ziekenhuis Gelderse Vallei en een aantal 

samenwerkende fysiotherapeuten in Veenendaal, Ede, Bennekom, Wageningen en 

Barneveld, biedt u (al 15 jaar) de mogelijkheid deel te nemen aan speciale 

groepsoefentherapie voor reumatische aandoeningen. Er zijn oefengroepen op diverse 

niveaus zowel in de zaal als in extra verwarmd water, zodat er altijd een passend aanbod 

is. 

  

* Enquête 

In december heeft u allen een enquêteformulier ontvangen om te inventariseren of u 

gebruik maakt of wilt maken van groepsoefentherapie. 

Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe organiseert met een aantal praktijken 

aangesloten bij het Reumanetwerk voor onze leden zowel “natte” als “droge” 

groepsoefentherapie.  

Om het beleid voor de toekomst te kunnen uitstippelen en u nog beter van dienst te 

kunnen zijn hebben wij deze enquête gehouden. Het bestuur toetst hiermee de 

belangstelling voor de groepsoefentherapie/beweegactiviteiten en uw wensen in deze.  

Als voorbeeld: in Veenendaal is het mogelijk deel te nemen aan de groepsoefentherapie 

tegen een aantrekkelijk abonnement via de RPV, hiervan wordt door onze leden in 



7 

Veenendaal goed gebruik gemaakt. Wij kunnen deze dienstverlening ook in de andere 

plaatsen van onze regio aanbieden.  

Om te onderzoeken of daar belangstelling voor is, hebben wij u verzocht deze enquête in 

te vullen. Ook als u geen belangstelling voor groepstherapie heeft, hebben wij u verzocht 

het enquêteformulier in te vullen. Het is voor ons ook belangrijk van u te vernemen 

waarom u geen belangstelling voor groepstherapie heeft. Wellicht dat wij voor bepaalde 

problemen in overleg met de fysiotherapeuten een oplossing kunnen vinden. Aan het 

bestuur nu de taak om het resultaat en de aanbevelingen te bespreken  

 

* Groepsoefentherapie 

Op de diverse locaties in ons werkgebied neemt wekelijks, 1 á 2 keer, ruim een kwart 

van de leden actief deel aan de groepsoefentherapie.  

De deelnemers aan groepsoefentherapie in Veenendaal konden dit jaar weer gebruik 

maken van een abonnement via RPV, dit wordt door het overgrote merendeel gedaan. 

Dit is een tegemoetkoming aan de deelnemers die niet voldoende vergoed krijgen door 

de zorgverzekeraar.  

Het bestuur blijft zich inzetten om dit abonnement overal mogelijk te maken voor de 

deelnemers. 

 

*Deelnemende fysiotherapie praktijken zijn: 

Veenendaal 

Paramedisch Instituut Rembrandt  

Fysiq Vision  

Fysiotherapie NederVeluwe 

 

Ede 

Centrum voor Fysiotherapie Beatrixpark 

Fysio-Med Bravenboer 

 

Bennekom 

Fysiotherapeutisch centrum Knieriem en van Bergen 

Praktijk voor Fysiotherapie Van der Toolen 

 

Wageningen 

M-Visio Therapeutisch centrum 

 

Barneveld 

Centrum Evers 

 

De fysiotherapiepraktijken willen nogal eens schuiven met de tijden en locaties, daarom 

is een overzicht van de dagen en tijden weggelaten. 
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Beweegactiviteiten 

* Sportief wandelen 

De sportief wandelen groep o.l.v. sportinstructrice Gerda Rutten bestond gemiddeld in 

2017 uit 18 deelnemers. 

Door al de deelnemers is hard gewerkt aan verbetering van de persoonlijke 

mogelijkheden en er zijn door hen allen het afgelopen jaar weer vele kilometers 

afgelegd. 

 

* Nordic Walking 

Bij voldoende belangstelling zal er weer een cursus worden georganiseerd.  

 

* F.A.M.E. 

In samenwerking met Fysic Vision is het sinds een aantal jaren mogelijk aan deze 

beweegactiviteit deel te nemen. De afkorting F.A.M.E. staat voor Fit And Motorized 

Exercise. Deze vorm van fitness bestaat uit een tiental gemotoriseerde toestellen. Ieder 

toestel traint meerdere spiergroepen tegelijkertijd. 

Doordat de F.A.M.E. toestellen elektromotorisch worden aangedreven, ontstaat er een 

regelmatig patroon van bewegen. De spieractiviteit is hierdoor verantwoord en 

gecontroleerd zonder gevaar voor overbelasting. U kunt tegen een gereduceerd tarief 

deelnemen aan deze activiteit. 

 

Lotgenotencontact 

 

Reumapatiëntenvereniging Zuid Veluwe vindt het belangrijk de leden diverse activiteiten 

en uitstapjes aan te bieden, met als doelstelling: 

1. Ontspanning, waardoor de ziekte tijdelijk naar de achtergrond verdwijnt, 

2. Het doorbreken van een sociaal isolement, 

3. Eventueel ontlasten van mantelzorgers/familie. 

 

Er wordt naar gestreefd de activiteiten en uitjes toegankelijk te laten zijn voor alle leden, 

ongeacht handicap of financiële situatie. Sommige activiteiten en uitjes worden 

gesponsord, andere worden door de RPV en de leden, d.m.v. een eigen bijdrage, betaald. 

Alles wordt door vrijwilligers georganiseerd en begeleid, onder supervisie van de 

coördinator activiteiten.  

 

Verenigingsavonden: 

Elke 2e dinsdagavond van de maand. Grietje de Kleuver 

Duivenwal 1, Veenendaal  

 

Koffieochtend: 

Elke 4e donderdag van de maand  Jannie Maassen 

De Blaauwe Kamer, Wageningen  Alie van de Scheur 

 

Reiscommissie en etentjes: Grietje de Kleuver 
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Hobbyclub:  Ellen van de Vliert 

Elke 1e donderdagmiddag van de maand Marian van Grootheest 

 Marlies van Pelt 

 

Verjaardagspost:  Jannie Maassen 

 

* Verenigingsavonden 

We beginnen het nieuwe jaar met de nieuwjaarsreceptie en in maart volgt de ALV. 

Per jaar worden 10 verenigingsavonden georganiseerd met diverse activiteiten. 

Men kon een paasbloemstuk maken, Bingo spelen, een presentatie bijwonen van de heer 

Pilon over ‘Mijn Kerkewijk’ en de presentatie van de heer Huibers over ‘Een 

verander(en)d Veenendaal’. Beide presentaties waren zeer interessant. Ook dit jaar was 

er weer veel belangstelling over het omgaan met iPad, tablet, enz. dat weer door de 

vrijwilligers van ’t Turfke gegeven werd. Mannen, bedankt voor jullie inzet! 

Ter afsluiting van het seizoen was er op 5 juli het pannenkoeken eten, ditmaal bij Hugo’s 

pannenkoeken in Veenendaal. Het kerststuk maken in december is gewild, de 

belangstelling daarvoor is groot. Dankzij de inzet van de dames van Roelofsen kon men 

weer met een prachtig kerststuk naar huis.  

De zaalhuur, benodigde materialen en koffie/thee zijn voor rekening van de vereniging. 

 

* Koffieochtenden 

De koffieochtenden zijn nog steeds een groot succes. Gemiddeld komen er 20 

deelnemers om samen met de twee gastvrouwen Jannie Maassen en Alie van de Scheur 

een gezellige ochtend te hebben in het restaurant van het natuurgebied "De Blaauwe 

Kamer". Er wordt heel vaak door een lid getrakteerd. Meestal wordt aan het eind van het 

jaar een gedicht voorgelezen. Eind november sluit men het jaar af met koffie/thee en 

gebak op kosten van de vereniging. 

De koffieochtenden vinden elke 4e donderdag van de maand van 10.15 tot 12.00 uur 

plaats, met uitzondering van de maand december. Jannie en Alie hartelijk dank voor 

jullie inzet. Geweldig dat jullie dit doen. 

 

* Reisjes 

 

Uitje met serviceclub “De Ronde Tafel” 

Deze serviceclub wil graag mensen met een moeilijk jaar achter de rug een onbezorgd 

dagje uit geven. Ongeveer 15 leden worden door het bestuur uitgekozen om deze dag 

mee te mogen maken. De leden worden thuis opgehaald en weer thuis gebracht. Eens 

per jaar wordt dit in het begin van het jaar georganiseerd. Dit jaar werden de leden 

opgehaald voor een dagje Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur. Een heel 

interessant museum en de leden hebben genoten! Het was prachtig weer en we hebben 

van een lekkere lunch genoten. Om 17.30 waren we weer thuis. De heren van de RONDE 

TAFEL hartelijk bedankt. 
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Dagtocht Bruisend Rotterdam  

Op zaterdag 3 juni is er een bezoek gebracht aan de grootste havenstad ter wereld: 

Rotterdam. 

Na de rondvaart door de haven werd er een bezoek gebracht aan de Markthal.  

Deze dagtocht werd uitstekend georganiseerd door Harry van der Schot. Een verslag van 

deze dagtocht, gemaakt door Bert van Gelswijk, is gepubliceerd in De Koerier nr. 4. 

 

* Etentjes 

 

Lunch bij Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV) het Perron 

Dinsdag 28 maart en 24 oktober hebben de leden weer geluncht bij CSV Het Perron. Het 

bereiden van een amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht en de bediening is 

in handen van de leerlingen van de school. De kosten van de lunch worden gedeeltelijk 

betaald door de leden en de rest betaald de vereniging. 

Dit valt bij de leden goed in de smaak. 

 

Pannenkoeken eten 5 juli 

Ter afsluiting van het seizoen is er in juli het pannenkoeken eten. Voor het eerst dit jaar 

bij Hugo’s pannenkoeken restaurant te Veenendaal. Meerdere leden willen komend jaar 

wel weer naar deze locatie. 

Traditie getrouw houden we een verloting voor het Lilianefonds. 

Riet Starrenburg en Jannie Maassen organiseren de verloting. Jannie koopt cadeautjes 

van de DE punten die de leden ons schenken. Nogmaals dank daarvoor! Dit jaar was de 

opbrengst van de verloting € 200,- die naar het Lilianafonds is overgemaakt. Namens het 

Lilianefonds hartelijk dank. 

 

Kerstlunch 16 december 

Op zaterdag 16 december hadden we weer onze traditionele kerstlunch in restaurant De 

Hof te Renswoude.  

We hebben met 56 leden van deze goed verzorgde kerstlunch genoten. De bediening was 

voortreffelijk, aan diëten werd voldoende aandacht geschonken. Om 15.00 uur gingen we 

voldaan naar huis. 

 

* Attentie 80+’s 

 

Evenals vorig jaar heeft het bestuur besloten de 80+’s uit te nodigen ‘op de koffie’ bij 

Vendel in Veenendaal. Op verzoek van de leden ditmaal samen met de vrijwilligers. Deze 

bijeenkomst staat gepland in januari 2018 omdat in deze maand weinig activiteiten 

georganiseerd worden. 

 

Grietje de Kleuver  
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* Hobbyclub 

 

Met veel plezier en voldoening blikken we terug op 2017. Tijdens de creatieve middagen 

van de hobbyclub van Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe zijn er weer heel veel 

leuke dingen gemaakt:  

 Januari: slinger met vogelvoer 

 Februari: potje geluk 

 Maart: paaseieren versieren 

 April: paas-/voorjaarsbloemstuk 

 Mei: versieren met papier  

 Juni: schilderen 

 Juli: high tea  

 September: sieraden maken 

 Oktober: zeepkettingen 

 November: kerstkaarten maken 

 December: kerststuk 

 

De hobbyclub is 11 keer samengekomen in het buurthuis ’t Turfke in Veenendaal. 

Gemiddeld wordt de hobbyclub bezocht door 12 deelnemers. In 2017 hebben we een 

paar nieuwe deelnemers en een nieuwe vrijwilliger (Marlies van Pelt) mogen 

verwelkomen. 

Naast creatief bezig zijn, was er volop gelegenheid om met elkaar bij te praten. Het ging 

soms over ziekte, pijn, moeilijke en verdrietige onderwerpen. Maar ook kwamen leuke en 

gezellige onderwerpen ter sprake. En altijd weer werd de koffie en thee verzorgd door de 

vrijwilligers Ali en Co.  

 

In het kort een paar praktische zaken: 

 De hobbyclub komt (behalve tijdens de zomervakantie) op de 1e 

donderdagmiddag van de maand bij elkaar. Van 13.30 tot 16.00 uur in het 

buurthuis ’t Turfke in Veenendaal.  

 De kosten voor leden van Reumapatiëntenvereniging Zuid Veluwe bedragen 

€ 4,50 per persoon per middag. Dat is voor de aanschaf van hobbymateriaal, de 

zaalhuur, koffie en thee.  

 Nieuwe leden zijn welkom. Aanmelden kan via e-mailadres 

hobbyclub.rpvzv@live.nl of telefonisch 06-19 83 01 86 (Marian van Grootheest) of 

06-23 75 12 05 (Ellen van de Vliert).  

 

Hartelijke groeten van 

de begeleiders van de hobbyclub,  

 

Ellen van de Vliert, Marian van Grootheest en Marlies van Pelt 
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Voorlichting 

 

* Koerier en website 

Ook in 2017 is de Koerier zes maal verschenen. 

De redactie bestaat uit Ilse Figlarz en Janine van Brummelen.  

 

Dit jaar is de website aan vernieuwing toe. Daarvoor hebben wij 2 offertes opgevraagd 

en een keuze gemaakt uit deze 2 bedrijven. We hopen dat begin 2018 de website klaar 

is. Wij bedanken Hennie Nagel voor het jarenlang onderhouden van de website. 

 

* WMO Platforms 

 

De uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is per 1 januari 2015  

overgedragen aan de gemeenten. Voor hun Wmo-taken ontvangen de gemeenten een 

uitkering van het rijk. Het budget dat het rijk de gemeenten beschikbaar stelt is, in het 

kader van de bezuinigingen, wel met € 1,6 miljard gekort. Het zal duidelijk zijn dat dit 

consequenties heeft voor de mate van zorg die door de gemeenten gegeven kan worden.  

Veel gemeenten, waaronder Ede, Rhenen en Veenendaal vragen daarover advies aan een 

Wmo-platform. Dit is het formele adviesorgaan van het College van Burgemeester en 

Wethouders op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Een Wmo-platform 

bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen van de Wmo.  

Elke gemeente heeft ook een Wmo-loket. Dit is de plaats waar de inwoners met hun 

vragen en aanvragen m.b.t. de Wmo-taken terecht kunnen. Nieuws over de uitvoering 

van de Wmo-taken, die in elke gemeente verschillend kunnen zijn, kan gevonden worden 

op de gemeentelijke websites en op de gemeentepagina’s in de huis-aan-huis kranten. 

Het is belangrijk dat deze mededelingen van de gemeenten goed gevolgd worden. Onze 

vereniging heeft geen vertegenwoordiger in een Wmo platform aangezien de uitvoering 

in elke gemeente verschillend is. 

 

* Externe organisaties/contacten 

 

Het bestuur bezoekt o.a. tweemaal per jaar de besturendag van het Reumafonds.  

Ook heeft het bestuur de bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) 

bijgewoond. Onderzocht wordt waarin de gemeente een rol kan spelen bij verenigingen 

en op welke wijze wij onze deskundigheid kunnen inzetten.  

 


