
Uitnodiging en stukken

Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe

Algemene Ledenvergadering 29 maart 2022 



Voorwoord
 
Geachte leden,
 
Hierbij nodigen wij u uit om de Algemene Ledenvergadering
bij te wonen op dinsdag 29 maart 2022. 
In welke vorm de ALV kan doorgaan, zullen we - zodra daar
duidelijkheid over is - met u delen. Onze voorkeur heeft een
fysieke bijeenkomst. De belangrijkste reden hiervoor is het
voorstel van het bestuur de vereniging uiterlijk op 31-12-2023
op te heffen.
Vorig jaar werd de vergadering ‘digitaal’ gehouden, maar
die vorm willen we - gegeven de belangrijkheid van de
onderwerpen - liever niet herhalen.
We vergaderen zoals altijd in De Graanhoek, maar hebben
ook een grotere locatie dichtbij de Graanhoek besproken.
Zodat iedereen bij deze belangrijke vergadering aanwezig
kan zijn.

U MOET ZICH VOOR DE ALV AANMELDEN
 
VOOR 22 MAART 2022 
 
Dat kan op twee manieren:
 
1) Mail naar: secretaris.rpvzv@live.nl
 
2) Knip onderstaand formulier uit en stuur het op naar:
Secretariaat RPV Zuid-Veluwe, Tarweveld 87, 3902 GC Veenendaal
 
 

Aanmeldformulier ALV 29 maart 2022
 
 
Lidnummer: ________________________________________________________________________________________________________
 
 
Naam: ________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: ________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Postcode en plaats: _________________________________________________________________________________________________
 
 
Telefoonnummer: ___________________________________________________________________________________________________

Als er op 29 maart 2022 onvoldoende stemgerechtigde
leden aanwezig zijn, moet er een tweede ALV worden
gehouden waarop wel besluiten genomen kunnen worden.
 
Die datum is door het bestuur al vastgesteld op dinsdag 26
april 2022.
 
In de volgende pagina’s kunt u alle informatie vinden om
thuis te lezen. Zo kunt u uw eigen mening over de
verschillende onderwerpen vormen.
 
Namens het Bestuur
Bert den Ouden
voorzitter RPVZV
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Datum: Dinsdag 29 maart 2022

Aanvang:19.30 uur

Plaats: Activiteitencentrum De Graanhoek, Tarweveld 151, 3902 GD Veenendaal

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering, Jaarverslag en Financieel verslag 2020 fysiek en digitaal

  Er zijn geen vragen gesteld over inhoud van de digitale jaarvergadering. Wel kwamen er een aantal
akkoordmailtjes binnen op de vragen die waren gesteld. Dus zijn met ingang van 15 april benoemd tot voorzitter
Bert den Ouden, tot bestuurslid communicatie Herma Jurg en zijn de financiële stukken over 2020 door de leden
goedgekeurd.
Warner ten Kate heeft zich aangemeld als lid van de kascommissie. Hetty Blom was reserve, zij wordt nu
kascommissielid.

4.  Jaarverslag 2021

5. Financiën

  a. balans, baten en lasten

  b. verklaring kascommissie

  c. benoeming kascommissie

  d. financieel op basis van besluiten

6. Alle voorstellen rond de beëindiging van RPV Zuid-Veluwe

  a. voorstel

  b. instemming ALV

  c. begroting 2022

7. Bestuursleden

  a. aftredend en herkiesbaar: penningmeester de heer Cor Slok

  b. aftredend en herkiesbaar: algemeen bestuurslid mevrouw Els Nadari

  c. voorstellen aspirant bestuurslid: de heer Jan van Aalst

8. Rondvraag

9. Sluiting

Agenda
 
 

 
Vragen over het financieel verslag moeten een week voor de ALV schriftelijk of per e-mail worden gesteld bij de secretaris:
secretaris.rpvzv@live.nl
 
Het bestuur

Vanaf april
weer activiteiten! 
 
Hoera, de Coronamaatregelen zijn verruimd en
daarom kunnen we weer starten met de
Verenigingsavonden (12 april) en de Hobbyclub (7
april). Meld u zich wel aan bij Els Nadari, telefonisch:
06 1538496, per post: Gersteveld 17, 3902 EL
Veenendaal of per mail: alg.bl1.rpvzv@live.nl 
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Geachte leden,
 
In veel opzichten is 2021 een bewogen jaar geworden voor
de vereniging.
Eigenlijk zijn we heel 2021 geraakt door COVID-19, waardoor
veel niet door kon gaan. Spijtig voor eenieder van ons en
soms heel lastig ook voor de personen die het organiseren.
Met de ALV nam Jan Dam afscheid van het bestuur en
mocht ik na een gedegen overdracht de hamer
overnemen. Na ruim 7 jaar een nieuwe voorzitter.
Tijdens de zomervakantie kregen we vanuit ReumaNederland
hun nieuwe koers aangeleverd. Extra vergaderingen
onderling, veel bellen met andere RPV’s en ook met
ReumaNederland. Het bericht was eigenlijk kort: per
01-01-2024 krijgt RPVZV geen cent subsidie meer van
ReumaNederland.

Zij was voor haar benoeming tot bestuurslid ook bij de
bestuursvergaderingen betrokken i.v.m. voorlichting en De
Koerier.
 
Het bestuur vergaderde 12 keer in De Graanhoek in verband
met de 1½ meter afstand. We kwamen 11 keer regulier bij
elkaar en 1 extra keer in augustus om specifiek over het
Koersdocument te vergaderen.
Vaste onderwerpen tijdens deze vergaderingen zijn:
* Belangenbehartiging
* Groepsoefentherapie/Reumanetwerk
* Beweegactiviteiten
* Financiën
* Verenigingsactiviteiten
* Communicatie
 
Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 20 juli
hebben voorzitter en penningmeester een kennismakings-
gesprek gehad met kandidaat plv. penningmeester, de
heer Jan van Aalst. Jan wordt door Cor ingewerkt en
benoemd tot penningmeester tijdens de volgende ALV. Wij
hebben hem verwelkomd en hopen op een prettige
samenwerking.

Jaarverslag secretariaat
 
 * Leden
RPV Zuid-Veluwe heeft op 31 december 2021 397 leden. We
mochten nieuwe leden welkom heten en er zijn ook 29 leden
die - om verschillende redenen - het lidmaatschap hebben
opgezegd. Het afgelopen jaar hebben wij van 5 personen
een melding ontvangen dat zij zijn overleden:
Mevr. B. van de Hoeven
Mevr. J. Honders-Diepeveen
Dhr. J.C.J. Lazeroms
Mevr. G.F. van Norden
Mevr. G. Rothuis
De nabestaanden van overledenen krijgen - na
kennisgeving - van het bestuur een condoleance. Bij
overlijden van een vrijwilliger gaat (bij vroegtijdige
kennisgeving) een bestuurslid condoleren.

* Bestuur
De Algemene Ledenvergadering vond digitaal en fysiek
plaats op 10 maart 2021. De samenstelling van het bestuur
is dan:
De heer Jan Dam, voorzitter tot 15 april
De heer Bert den Ouden, voorzitter vanaf 15 april
Mevrouw Janine van Brummelen, secretaris
De heer Cor Slok, penningmeester
Mevrouw Els Nadari, algemeen bestuurslid
Mevrouw Herma Jurg is benoemd tot bestuurslid
communicatie m.i.v. 15 april.

                                                              Zie verder blz. 5

AGENDAPUNT 4

Jaarverslag 2021
Gelukkig konden we na de vakantie nog starten met een
mooie middag in De Hof. We hadden voor de nodige
drankjes en hapjes gezorgd en u heeft er volgens de
verkregen reacties van genoten.
Ook konden we de vacature van 2e penningmeester
invullen, daar zijn we erg blij mee: Jan van Aalst stelden we
aan u voor in De Koerier.
En daarmee was eigenlijk het jaar voorbij, want: nieuwe
varianten van het virus en lockdowns gooiden alles weer
dicht.
Als bestuur zijn we wel alle keren bij elkaar geweest. Met
veel discussie over de koersverandering van ReumaNederland.
Zoals ik al schreef: een bewogen jaar!
 
Bert den Ouden
Voorzitter RPVZV
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Vervolg van blz. 4

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 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.
 
* Groepsoefentherapie
Op de diverse locaties in ons werkgebied nemen wekelijks,
1 á 2 keer, ongeveer 70 leden actief deel aan de
groepsoefentherapie. De groepstherapie wordt geleid door
een fysiotherapeut gespecialiseerd in de behandeling van
reumapatiënten.
De deelnemers aan groepsoefentherapie in Veenendaal
konden dit jaar weer gebruik maken van een abonnement
via de RPV. Dit abonnement is bedoeld voor de leden die
in enig kwartaal geen vergoeding van de zorgverzekeraar
krijgen en via een gering bedrag voor dat kwartaal, toch
aan de therapie kunnen deelnemen.

Beweegactiviteiten
 
* Sportief wandelen
2021 was een bijzonder jaar voor iedereen en dus ook voor
de Sportief Wandelgroep. Vooral de eerste periode was er
één vol aanpassingen door de corona-maatregelen.
Er is met tweetallen gelopen en later met viertallen, omdat
er niet als groep gestart mocht worden. De lopers gingen
wandelen met de route en de oefeningen op papier en
Gerda liep tussen de groepjes heen en weer om alles in
goede banen te leiden. Dit gaf vaak veel hilariteit en er is
gelukkig ook veel gelachen. Richting de zomer mocht er
weer als groep gelopen worden en was alles redelijk
normaal. In oktober maakte de groep een wandeling in
Renswoude en hebben aansluitend lekker gegeten bij
restaurant De Dennen. De wandeling was uitgezet door
Rikje van Straten en Lija de Waard en dit is zeker voor
herhaling vatbaar!

Helaas moest de laatste wandeling van het jaar afgelast
worden omdat er toch weer een lockdown was. 
Dus starten de lopers in 2022 nogmaals met aanpassingen,
maar met de hoop dat er binnenkort weer als groep
gelopen kan worden.
 
* Slenderen, fitness en sport op maat
Bij de beweegactiviteiten slenderen, fitness en sport op
maat zijn een aantal leden actief.
 

Verenigingsactiviteiten
 
 
* Startmiddag 11 september met afscheid Jan Dam
Op zaterdag 11 september vierden we dat we weer met de
verenigingsactiviteiten zijn gestart. Ook stelden we de
nieuwe bestuursleden voor: onze nieuwe penningmeester,
Jan van Aalst, die het stokje over gaat nemen van Cor
Slok. Bert den Ouden, de nieuwe voorzitter, was ziek en kon
er dus niet bij zijn.
Jan Dam, die 7½ jaar voorzitter was, werd daarom in
samenspraak toegesproken door Janine van Brummelen
(secretaris) en Herma Jurg (Communicatie) waarvoor door
alle bestuursleden tekst op papier was gezet. Jan kreeg een
diner bon en een grote bos bloemen als dank. Hij blijft lid
en zal zeker nog wel eens bij verenigingsactiviteiten
langskomen.
Het was een goede, gezellige middag. Iedereen zat (weer)
ontspannen over van alles en nog wat met elkaar te praten
en na koffie met een gebakje waren er drankjes en lekkere
hapjes. Na afloop verzuchtte iemand dan ook: “We zijn
verwend!”

                                                          Zie verder blz. 6

* Vrijwilligers
Statutair gezien is een bestuur bestaande uit 5 personen
voldoende, maar dat kan niet zonder uw hulp. We zijn dan
ook erg blij met de inzet van vele vrijwilligers.
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Vervolg van blz. 5

* Verenigingsavonden
Elke 2e dinsdagavond van de maand               Els Nadari 
 De Graanhoek, Veenendaal
 
In de eerste helft van het jaar zijn er door Corona geen
verenigingsavonden geweest.
In juli waren de maatregelen versoepeld zodat we ter
afsluiting van het seizoen op 6 juli bij Hugo’s Pannenkoeken
in Veenendaal konden genieten van een maaltijd. In
september zijn we weer gestart met bingo op muziek, in
oktober was er een presentatie van Jaap Pilon over
historisch Veenendaal en in november deden we het spel 
30 Seconds.
Het was moeilijk te peilen hoeveel mensen er zouden komen
in verband met de coronamaatregelen, uiteindelijk waren
er op deze avond zes personen. Maar dat mocht de pret
niet drukken. Het was supergezellig en we hebben erg veel
gelachen. We waren het erover eens dat we een heel fijne
avond hebben gehad samen.
Zaalhuur, benodigde materialen en koffie/thee zijn voor
rekening van de vereniging.
 
* Koffie drinken
Elke 4e donderdag van de maand               Jannie Maassen 
'De Blaauwe Kamer’, Wageningen       Alie van de Scheur
 
De koffieochtenden hadden ook te lijden onder de
coronamaatregelen. Leden komen samen met de twee
gastvrouwen om een gezellige ochtend te hebben in het
restaurant van het natuurgebied ‘De Blaauwe Kamer’.
De koffieochtend is vanaf augustus maar 4 keer bezocht en
met minder deelnemers dan voorheen. Jannie en Alie:
hartelijk dank voor jullie inzet.

                                                            Zie verder blz. 7

* Hobbyclub
Elke 1e donderdagmiddag van de maand.    Ida Beumer
De Graanhoek, Veenendaal                                Joke Oost
Tot december                                       Riet van Binsbergen
 
Tot december was Riet een vaste begeleidster van de
hobbyclub. Zij is om privéomstandigheden gestopt met het
begeleiden van de hobbyclubleden.
Tijdens de creatieve middagen zijn er weer veel leuke
dingen gemaakt. Naast creatief bezig zijn, is er volop
gelegenheid om met elkaar bij te praten. Soms over ziekte,
pijn, moeilijke en verdrietige onderwerpen, maar er
kwamen ook leuke en gezellige onderwerpen ter sprake.
En altijd weer werd er een helpende hand geboden en de
koffie en thee verzorgd door de vrijwilligers.           Hetty Blom
                                                                   Walter de Kruijf
* September: kleibloemen verven
* Oktober: kaarten maken
* November: sterren maken 

* December: De hobbyclub in december ging - gegeven 
   de corona-omstandigheden - niet door. Dat was een     
   teleurstelling. Om die wat te verzachten, versierden Els   
    Nadari samen met Ria Baijens, Hetty Blom en Ida Beumer 
    de hoefijzers en brachten die naar de ‘vaste deelnemers’ 
   van de Hobbyclub. Zij waren erg verrast en er heel erg   
   blij mee! 
 
* Groep 35-50
Er bereikte ons al in 2020 signalen dat jongere leden, in de
leeftijd van 35 tot 50 jaar graag allerlei activiteiten met
elkaar willen ondernemen. In het najaar van 2021 werd de
eerste bijeenkomst een feit. In een ontspannen sfeer
maakten de deelnemers kennis. Er was rust, respect,
openheid, herkenning en het was laagdrempelig. Die sfeer
herhaalde zich in oktober. In november deden de leden
mee met de hobbyclub en de bijeenkomst in december
stond in het teken van de hobby’s van de deelnemers.
 
* Reisjes
Er werd geen reisje meer georganiseerd. Het werd te duur
voor zowel de mensen die meewillen, als voor de vereniging.
Jammer maar waar.
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Vervolg van blz. 6

* Etentjes: Pannenkoeken eten
Er waren 26 vrolijke mensen aanwezig. Iedereen was zo blij
elkaar weer te zien en het personeel van Hugo's was heel
attent en behulpzaam. We hadden een leuke prijzentafel,
Van Ravenswaaij had weer twee fruitschalen ter
beschikking gesteld! De verloting bracht € 175 op voor het
Liliane Fonds. Iedereen ging zeer tevreden naar huis.
 
* Verjaardag post
Vanaf de 65e verjaardag ontvangen leden van de
vereniging een felicitatie. Dank aan Jannie Maassen, die
dit al jarenlang verzorgt.

Er werden ook twee redactievergaderingen gehouden (juni
en november). Daarin werd open gesproken over
complimenten en feedback en werd de koers verder
uitgezet.
 
Redactie                                                 Janine van Brummelen
                                                                               Herma Jurg
Vanaf mei                                                   Inge van der Woude
Tot juni                                                                    Ilse Figlarz
                                                                              
* WMO Platforms
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft
ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.
De uitvoering is in elke gemeente verschillend en complex.
Onze vereniging heeft geen vertegenwoordiger in een Wmo
platform. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl
 
* Externe organisaties/contacten
Er is dit jaar geen Besturendag geweest.
ReumaNederland presenteerde op 10 juni aan de
reumapatiëntenverenigingen het koersdocument ‘Samenwerken
met impact’. Per e-mail informeerde RN de verenigingen
dat zij graag in gesprek gaan over de uitkomsten van het
werk wat sinds de laatste Besturendag is verricht.
Een werkgroep met vijf (bestuurs)leden van verschillende
RPV’s en medewerkers van ReumaNederland ging aan de
slag om de koers van de toekomstige samenwerking vorm
te geven. Dit als antwoord op de vraagstukken en
dilemma’s van de RPV’s en ReumaNederland.
Het Zoomgesprek met een aantal andere RPV's en RN vond
op 22 juni plaats.
 
Janine van Brummelen
Secretaris RPVZV

* Website
De website werd ook in 2021 actueel gehouden door Janine
van Brummelen. Het aantal bezoekers bedroeg 27.136
 
* De Koerier
In 2021 verscheen De Koerier 6 keer. Ilse Figlarz stopte na 7
jaar met de opmaak. Vanaf juli werkte Inge van der Woude
al aan de opmaak van nummer 4 en nam die taak officieel
in september met verve over.
Als speerpunt richtte de redactie zich op de foto’s. Voor de
inhoudelijke uitbreiding kregen we  regelmatige medewerking
van de reumatologen en de verpleegkundig reumaconsulenten.
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Activa ult.2020 ult.2021

Vaste Middelen 360,00 215,00

Vlottende Middelen 3.834,53 835,00

Liquide Middelen 71.371,72 71.482,81

Totaal 75.566,25 72.532,81

Passiva

Reserves 72.765,41 67.333,95

Langlopende Schulden 0,00 0,00

Kortlopende Schulden 2.800,84 5.198,86

Totaal 75.566,25 72.532,81

Exploitatie Overzicht ult.2020 ult.2021 begr. 2022

Inkomsten

Bestuur 13.444,17 12.491,50 6.480,00

Belangenbehartiging 17.722,08 20.890,37 23.250,00

Ledencontact 801,00 586,50 3.375,00

De Koerier 5.446,61 3.066,71 3.450,00

Totaal 37.413,86 37.035,08 36.555,00

Uitgaven

Bestuur 5.056,23 14.361,16 16.270,00

Belangenbehartiging 20.492,90 22.038,75 26.400,00

Ledencontact 1.689,91 3.099,29 8.845,00

De Koerier 5.196,61 2.967,34 3.300,00

Totaal 32.435,65 42.466,54 54.815,00

Saldi

Bestuur 8.387,94 -1.869,66 -9.790,00

Belangenbehartiging -2.770,82 -1.148,38 -3.150,00

Ledencontact -888,91 -2.512,79 -5.470,00

De Koerier 250,00 99,37 150,00

Totaal 4.978,21 -5.431,46 -18.260,00

Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe

Balans en Explotatieoverzicht 2021
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AGENDAPUNT 5

Bestuurskosten negatief  € 1.869,66 -/-

Belangenbehartiging negatief  € 1.148,38 -/-

Ledencontact negatief      € 2.512,79 -/-

De Koerier positief         €      99,37

  ___________

Saldo €  5.431,46

Toelichting financieel verslag 2021
 
Beste leden,
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag over 2021 van onze vereniging.
We sluiten het jaar af met een negatief resultaat van € 5.431,46.
 
Bestuurskosten
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een positief resultaat van € 5.890. De jaarrekening geeft een negatief
resultaat van € 1.869,66. Dit negatieve verschil van € 7.759,66 komt in hoofdzaak door het bestuursbesluit om alle leden
aan het eind van 2021 een bloemenbon van € 20 te sturen. De post attenties in de begroting is hierdoor met bijna € 7.900
overschreden.
 
Belangenbehartiging
In de begroting is een tekort van € 2.070 geraamd. In de jaarrekening sluit dit onderdeel met een negatief resultaat van
€ 1.148,38. Het positieve verschil van € 921,62 komt door het volgende: bij de oefentherapie droog en nat is de financiële
werkelijkheid niet te vergelijken met de begroting door de effecten van Corona. Met alle plussen en minnen valt het
financieel gelukkig mee. Dat komt ook omdat het bedrag van € 3.820 dat was begroot om nader onderzoek te doen
naar oefentherapiemogelijkheden in meer regiogemeenten niet is besteed. Door de koerswijziging van ReumaNederland
heeft verder onderzoek geen zin meer.
 
Ledencontact
Voor het ledencontact was in de begroting een tekort geraamd van € 3.970. In de jaarrekening is dit tekort echter
€ 2.512,79. Het positieve verschil van € 1.457,21 komt door het wegvallen van veel activiteiten als gevolg van Corona.
 
De Koerier
Voor De Koerier was een voordeel van € 150 geraamd en dat is uiteindelijk € 99,37 geworden.
 
Resumé

 
Reserves
We hebben bij de vereniging de algemene reserve, de reserve groepsoefentherapie, reserve beweegmanifestatie en
een reserve jubilea. Gelet op de buitengewone omstandigheden waarmee we worden geconfronteerd, stelt het bestuur
voor alle bijzondere reserves over te hevelen naar de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt dan € 72.765,41.
Die wordt verminderd met het negatief resultaat van € 5.431,46 en bedraagt op 31 december 2021 € 67.333,95.
 
Begroting 2022
Hierbij gaat tevens de begroting 2022. Hier is uitgegaan van het accorderen van de bestuursvoorstellen waardoor er een
tekort is van € 18.260.
 
Cor Slok                                                                                                  Jan van Aalst
penningmeester                                                        2e penningmeester ad interim
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Voorstellen bij beëindiging RPVZV
door koersverandering van
ReumaNederland

Aanleiding
 
In 2021 ontving het bestuur van Reuma Patiënten
Vereniging Zuid-Veluwe (RPVZV) het koersdocument
'Samenwerking met Impact' van ReumaNederland (RN). In
De Koerier hebben we dit document al een paar maal bij
u geïntroduceerd en toegelicht.
Het bestuur heeft dit koersdocument bestudeerd en
besproken, waarna een drietal bestuursleden heeft
deelgenomen aan een digitale sessie met toelichtingen. In
deze sessie hebben we RN ook een aantal vragen gesteld.
 
Het bestuur heeft nadrukkelijk uitgesproken niet gelukkig te
zijn met het koersdocument. De financiële bodem onder
de vereniging valt weg en ons belangrijkste doel – de
beweegactiviteiten - moeten volgens de zienswijze van RN
worden overgedragen aan sportaccommodaties en
beweegprofessionals.
Het bestuur heeft een aantal mail- en telefonische
contacten gehad met RN. Telkens werd bevestigd dat de
datum van 01-01-2024 keihard en definitief is. Dus dan
stoppen de subsidies.

 
Haalbaarheidsstudie
 
Met het koersdocument en de toelichtingen uit contacten
met RN in de hand heeft het bestuur in een extra
bestuursvergadering in augustus 2021 besloten een
haalbaarheidsstudie uit te voeren.
Het bestuur heeft 2 bestuursleden (voorzitter en 2e
penningmeester a.i.) de opdracht gegeven informatie bij
alle bestuursleden op te halen. Ook een gesprek met ons
kaderlid voor het Reumanetwerk was hiervan onderdeel.
Deze informatie – genaamd 'Haalbaarheidsstudie' - is in de
bestuursvergadering van 9 november 2021 aan het bestuur
in concept gepresenteerd.
 
De (harde) conclusie van deze studie is dat de voortzetting
van de vereniging niet acceptabel te maken is.

Nadere toelichting hierop:
•   Beeld is dat veel werk door bestuur en vrijwilligers (en

dus kosten) wordt verricht voor een kleine groep leden
die er gebruik van maakt. Deze groep neemt in
omvang steeds verder af.

•   De toekomst zou zich beperken tot sociale activiteiten,
informatievoorziening door website en nieuwsbrieven.
Dit is niet de primaire doelstelling van RPVZV in de
huidige vorm.

•   De kosten worden te hoog t.o.v. contributie inkomsten.
Contributieverhoging zal impact hebben voor de
bestaande leden en daarom mogelijk leiden tot
opzeggingen. Ook zullen huidige leden, die geen
verplichting hebben om lid te zijn van de RPV als
gevolg van het wegvallen van de beweegactiviteiten,
geneigd zijn het lidmaatschap op te zeggen. Beide
soort opzeggingen zullen een verhogend effect
hebben op de contributie om een gezonde balans te
vinden (vicieuze cirkel!).

•   Daarbij rijst de vraag – en die hebben we ons bewust
gesteld – “voor hoeveel mensen houden we dit alles
in tact?”.

•   De conclusie van het bestuur is dat de groep actieve
leden kleiner is geworden de afgelopen jaren, dat
deze trend zich zal doorzetten en de energie die er
ingestoken moet worden, zal niet meer opwegen
tegen het belang.

•   De huidige bestuursleden hebben aangegeven geen
zitting te willen nemen in een Reumateam, zoals RN
dat voorstelt. Wel zijn de huidige bestuursleden bereid
de afhandeling van de keuzes uit te voeren en
daarvoor aan te blijven als bestuurslid.

•   Aanbeveling aan RN om een Reumateam in de regio
Zuid-Veluwe te vormen voor het toezicht op de
beweegactiviteiten. Vanuit RPVZV is er periodiek een
overleg met de zorgverleners in de regio, de
reumatologiepraktijk van het ZGV en RPVZV over
uitvoering en ontwikkeling hiervan. Dit werkt positief
naar de kwaliteit van de uitvoering.

AGENDAPUNT 6

11



Conclusie
 
Het bestuur heeft unaniem het voorstel aan de Algemene
Leden Vergadering (ALV) onderschreven om tot ontbinding
van de vereniging over te gaan.
 
Voorstel aan de ALV is:

•   Gedurende 2022 de vereniging zo veel mogelijk (ook
vanwege Corona) door te laten gaan.

•   Per 31-12-2022 te stoppen met de activiteiten.
•   In 2023 een ALV te houden en andere besluiten te

nemen.
•   Uiterlijk 31-12-2023 de vereniging op te heffen.

Dit impliceert (nog) niet dat als de ALV anders besluit de
huidige bestuursleden de functies zullen blijven
aanhouden. Deze inventarisatie heeft nog niet
plaatsgevonden.

 
Al genomen besluiten
 
Ontbinding van de vereniging staat beschreven in zowel
ons Huishoudelijk Reglement als in de statuten van de
vereniging.
Omdat een ALV conform de statuten in het eerste kwartaal
van het kalenderjaar gehouden wordt, was najaar 2021
een aantal besluiten van het bestuur noodzakelijk voor de
ALV.
 
In de bestuursvergadering van 14 december 2021 heeft het
bestuur daarom de volgende zaken besloten:

•   De contributiebetaling voor 2022 stellen we uit tot na
de ALV.

•   Het voorstel aan de ALV is de contributie te verlagen
naar € 5 per lid per kalenderjaar.

•   De factuur voor de contributie over 2022 wordt de
maand na de ALV aan de leden verzonden conform
het besluit van de ALV.

•   Voor de activiteiten van RPVZV vragen we soms een
eigen bijdrage voor leden en introducees. Nu krijgen
leden en introducees een korting van resp. 15% en
5%. Voor 2022 is in het bestuur het voorstel
geaccepteerd om deze percentages te zetten op
resp. 30% en 15%. De verhoging van de korting voor
introducees is gebaseerd op het feit dat dit veelal
mantelzorgers of begeleiders zijn, waardoor een lid
kan deelnemen aan de activiteit.

Statuten en Huishoudelijk
Reglement
 
In onze statuten én het Huishoudelijk Reglement zijn
‘instructies’ opgenomen waar we ons aan moeten houden.
In de statuten is een aantal artikelen opgenomen:

1. Artikel 7, Lid 1 (citaat): De leden zijn gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de
hoogte door de Algemene Vergadering wordt
vastgesteld.

2. Artikel 34, Lid 1, 2 en 3 (weergave): De ALV moet een
verplicht aantal aanwezige leden hebben, anders
dient een tweede vergadering te worden
uitgeschreven. Het bestuur heeft daarom besloten
direct bij de eerste uitnodiging ook de uitnodiging
voor de tweede vergadering te sturen. Dat scheelt in
de termijn waarop we een ALV-besluit kunnen
verkrijgen.

3. Artikel 34, Lid 5 (weergave): De ALV bepaalt over de
besteding van het batig saldo van de vereniging,
waarbij deze (citaat statuten) “te bepalen doeleinden
als het meest met het doel der vereniging
overeenstemmen”.

 
Dit beperkt dus de keuzes die we gezamenlijk kunnen
maken.
 
In het Huishoudelijk Reglement staan twee onderdelen die
hier van belang zijn:

1. Artikel 3, Lid a (citaat): De contributie moet bij
vooruitbetaling worden voldaan in de eerste maand
van het jaar; …

2. Artikel 11, lid b (citaat): in gevallen waarin de statuten
en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist
het bestuur.
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Ledenstop
Vanwege het voorstel tot ontbinding van de vereniging,
stellen we ook voor geen nieuwe leden tot de vereniging te
laten toetreden.
 
Uitzondering: zolang vanuit de vereniging de beweegactiviteiten
worden georganiseerd, is een voorwaarde dat men lid is
van RPVZV. Aspirant-leden die zich daarvoor aanmelden,
zullen we dus nog steeds inschrijven.
 
Contributie 2022 / 2023
Het bestuur heeft zich tijdens de bestuursvergadering van
14 december 2021 gebogen over de contributie van 2022
en 2023. Officieel beslist de ALV over de vaststelling van de
contributie. Door de bestaande financiële positie van RPVZV
hebben we besloten andere bedragen in rekening te
brengen.
 
Voor 2022 stelt het bestuur voor per lid een bedrag van € 5
in plaats van de huidige € 19.
De impact op de inkomsten van de vereniging is ongeveer
€ 5.600 (uitgaande van 400 leden).
Voor 2023 stelt het bestuur voor geen contributie te heffen,
aangezien er dan gestopt is met de activiteiten. Het
lidmaatschap is nog wel mogelijk totdat de vereniging
wordt ontbonden.
 
Beweegactiviteiten
In het koersdocument van RN wordt gesproken over de
overdracht van de beweegactiviteiten naar de
accommodaties en beweegprofessionals. Echter, RN gaat
dit niet regelen. Ze willen de RPV’s alleen ondersteunen in
deze overdracht. Simpel gesteld: RN stopt met de subsidies
daarvoor uiterlijk per 01-01-2024 en daarmee hebben we
als RPVZV een grote opdracht. RN heeft het dan alleen over
de hydrotherapie en de oefentherapie, zoals deze bij RPVZV
onder het Reumanetwerk te vinden zijn. Voor de overige
beweegactiviteiten had en heeft RN geen oplossing.
 
Na de instemming van de leden zal het bestuur in 2022, in
samenwerking met het kaderlid van het Reumanetwerk, de
gesprekken aangaan met diverse instanties die nu vanuit
RPVZV betrokken zijn bij de uitvoering. Doelstelling van deze
gesprekken zal zijn: overdracht van de activiteiten aan het
einde van 2022 naar deze instanties.

Hydro- en Oefentherapie
Voor deze groepen zal overleg gestart worden om de
overdracht naar deze instanties (of alternatieven) per
01-01-2023 uitgevoerd te hebben. Mogelijk krijgen we nog
input vanuit RN hoe dit in de proeftuinen is gedaan.
 
De verwachting is dat dit alles effect zal hebben op de
hoogte van de eigen bijdrage. Deelnemers zullen (vaker)
geconfronteerd worden met een hermeting om te bepalen
aan welke therapiegroep men kan en mag deelnemen. De
beweegprofessionals zijn nog meer gebonden aan de
landelijke regels dan die RPVZV nu toepast.
Dit alles hoeft geen effect te hebben op de kwaliteit, maar
zal wel degelijk impact hebben op de kosten voor
deelname. Dit komt ook omdat RPVZV bijzonder goede
voorwaarden had voor de groepen hydrotherapie en
oefentherapie.
De deelnemende leden betalen per kwartaal achteraf het
abonnement aan de vereniging.
 
Het bestuur stelt voor de bijdrage te verlagen naar € 25 (per
kwartaal).
 
Het aantal deelnemers van de hydrotherapie groep is
ongeveer 20 en van de oefentherapie groep 40. De bijdrage
vanuit RPVZV voor deze activiteit is daardoor € 5.200 (20 *
€ 25 * 4 + 40 * € 20 * 4).
 
Sportief Wandelen
Sportief Wandelen gebeurt iedere maandagochtend
(10:00 uur – 11:00 uur) onder de deskundige leiding van
Gerda Rutten. De huidige bijdrage voor de leden is € 3 per
keer; voor niet leden € 4 per keer; de kosten voor de
vereniging is de vergoeding voor de beweegprofessional.
 
Het bestuur stelt voor de bijdrage te verlagen naar € 1 per
keer voor de leden en naar € 2 per keer voor niet-leden.
 
Uit registratie blijkt dat gemiddeld 15 deelnemers aan het
Sportief Wandelen meedoen en dat de activiteit ongeveer
45 keer per jaar plaatsvindt. Hierdoor zijn de (extra) kosten
voor de vereniging € 1.350 (15 * 45 * € 2). De kosten voor
de professionele begeleiding zullen in 2022 door de
vereniging (gewoon) worden betaald. Het bestuur gaat in
samenwerking met ons kaderlid van het Reumanetwerk in
overleg met Gerda Rutten en Sportservice om deze activiteit
door te zetten na 2022.
 
Pilates en Nordic Walking
Momenteel kent RPVZV wel onderdelen Pilates en Nordic
Walking, maar er zijn geen actieve groepen. Daarom volgt
geen verdere uitwerking.

Effecten voorstel
 
In de volgende paragrafen gaan we per onderdeel of
activiteit van RPVZV in op de effecten van de genoemde
data. Ook doen we een aantal voorstellen hoe om te gaan
met de kosten van de activiteiten in 2022.
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Slenderen
Momenteel kent RPVZV wel een onderdeel Slenderen, maar
dit vindt plaats buiten de vereniging. Wel krijgen leden een
‘korting’ op de activiteit op basis van het lidmaatschap,
maar dat voltrekt zich volledig buiten ons gezichtsveld.
 
Het ontbinden van de vereniging zal met de instanties
worden gedeeld.
 
Verenigingsavond
Deze 2e dinsdagavond van de maand is voor een groep
van ca. 20 leden iets om naar uit te kijken. Veel verschillende
activiteiten worden dan georganiseerd, maar het
samenzijn en ‘bijkletsen’ is ook een belangrijk onderdeel.
De verenigingsavond wordt gehouden in De Graanhoek en
deze groep krijgt een eerste consumptie vanuit de
vereniging.
 
Het bestuur stelt voor om heel 2022 nog een programma te
bieden zover dat door de Coronamaatregelen kan. Een
budget van € 1.000 wordt opgenomen (zie begroting) om
gasten uit te nodigen en andere zaken aan te schaffen.
Dit komt naast de zaalhuur en de kosten van een eerste
consumptie.
 
Hobbyclub
Voor de hobbyclub stellen we eenzelfde behandeling voor
als voor de verenigingsavond. 
 
Het bestuur stelt voor om heel 2022 nog een programma te
bieden zover dat door de Coronamaatregelen kan. Een
budget van € 1.000 wordt opgenomen (zie begroting) om
gasten uit te nodigen en andere zaken aan te schaffen. Dit
komt naast de zaalhuur en de kosten van een eerste
consumptie. Ook wordt voorgesteld de bijdrage voor
deelname te verlagen naar € 2.
 
Groep 35-50
Hoewel de vereniging in 2021 gestart is met deze groep, is
er wel degelijk belangstelling en behoefte vanuit deze
leeftijdsgroep. De impact van reuma is aanwezig in de
gezinnen en daar wil men graag van gedachten over
wisselen. Daarnaast is ontspanning ook een belangrijk
element.
In de bestaande groep worden beide onderwerpen met
elkaar afgewisseld naar behoefte en dit wordt onderling
geregeld.
 
Het bestuur stelt voor deze bijeenkomsten te blijven
organiseren en er voorlopig niets aan te veranderen.

Koffieochtend
Deze activiteit wordt door een selecte groep leden trouw
bezocht en wordt iedere maand gehouden in 'de Blaauwe
Kamer'. De coördinatie is al jaren in de vertrouwde handen
van Jannie Maassen-Meeuwisz. Het bestuur wil deze
activiteit voor deze groep leden graag laten voortbestaan
en deze leden laten genieten van dat ‘ene kopje koffie per
maand’. Anders gezegd: het is voor de deelnemers een
uiterst belangrijke samenkomst, die moet blijven.
 
Het bestuur stelt voor deze activiteit 100% te laten doorlopen
en veranderen hieraan alleen dat de tweede kop koffie (of
thee) ook namens de vereniging wordt betaald.
De financiële impact is hiervan is ca. € 288. (12 maanden
* 14 deelnemers * 1 extra kop koffie à € 2,40)
 
Verjaardagspost 
Een lang gebruik binnen de vereniging: leden boven de 65
jaar krijgen een verjaardagskaart.
 
Dit willen we dit jaar nog steeds doen, maar het stopt per
31-12-2022.
 
De Koerier
Ons verenigingsblad wordt financieel gedragen door de
bijdrage van RN. Het is duidelijk dat deze subsidie volledig
vervalt.
 
Het voorstel is om in 2022 nog 6 maal De Koerier te laten
verschijnen.
 
Het bestuur is in overleg met Editoo over het lopende
contract voor het drukken, sealen en verzenden. Dit
contract is in oktober 2020 gesloten voor een periode van
5 jaar. Door de vernieuwde koers van RN wordt deze periode
van 5 jaar ingekort.
In de afgelopen jaren is er een tegoed opgebouwd bij
Editoo. O.a. door deze speciale uitgave voor de ALV zal dat
tegoed ongeveer opgenomen zijn.
 
Licenties en contracten
De vereniging heeft nog een aantal andere lopende
licenties/contracten voor het verenigingswerk. Dit zijn o.a.
de softwarepakketten voor de ledenadministratie, website,
financiële administratie en dergelijke. Al deze contracten
zullen we in de loop van 2022 op een lijst zetten. Ook zullen
we dan de eventuele kosten voor archivering en stopzetten
helder maken. Als laatste zullen er aanpassingen nodig zijn
van de registratie bij de Kamer van Koophandel en de
banken.
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Instemming ALV

Ontbinden RPVZV
 
Voorstel van het bestuur is om de activiteiten van de
vereniging te stoppen per 31-12-2022 en daarna tot
ontbinding van de vereniging over te gaan.
Deze ontbinding moet uiterlijk 31-12-2023 uitgevoerd zijn.
Dit betekent dat in 2023 nog wel een ledenvergadering zal
plaatsvinden voor de afhandeling van 2022 en eventueel
andere besluiten worden voorgelegd.
Stemt de ALV in met dit voorstel?
 
Mandaat
Conform de statuten kan de ALV een commissie instellen
die de ontbinding van de vereniging uitvoert. Het zittende
bestuur heeft uitgesproken dat te willen uitvoeren en
daarvoor aan te blijven als lid van het bestuur.
Geeft de ALV het zittende bestuur het mandaat deze
ontbinding uit te voeren?
 
Ledenstop
Het bestuur stelt voor een ledenstop in te voeren met ingang
van de instemming op deze ALV. Een uitzondering is
genoemd in het hoofdstuk Beweegactiviteiten.
Stemt de ALV in met dit voorstel?
 
Contributie 2022 / 2023
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2022 te verlagen
naar € 5 en het bestuur stelt voor om geen contributie te
heffen over 2023.
Stemt de ALV in met dit voorstel?

Financiële voorstellen
 
We willen een aantal financiële voorstellen individueel
behandelen tijdens de ALV, inclusief de vraag of de ALV
kan instemmen. Dit zijn allemaal afzonderlijke besluiten!
 
Hydro- en Oefentherapie
De abonnementsprijs te verlagen naar € 25 per kwartaal en
daarmee in 2022 ca. € 5.200 minder inkomsten te hebben.
 
Sportief Wandelen 
De prijs voor deelname te verlagen naar € 1 voor leden en
€ 2 voor niet leden en daarmee voor 2022 ongeveer € 1.350
minder inkomsten te hebben. De kosten blijven ongeveer
€ 2.745 per jaar (45 weken).
 
Verenigingsavond 
Voor 2022 een verhoogd budget voor de organisatie van
de verenigingsavond ter hoogte van € 1.000 (was tot nu toe
ongeveer € 500), los van zaalhuur en consumptie.
 
Hobbyclub
Voor 2022 een verhoogd budget ter hoogte van € 1.000
(was ca. € 500), los van zaalhuur en consumptie. De
bijdrage van deelnemers te verlagen naar € 2 (was € 4,50).
De schatting is dat dit € 500 minder inkomsten betekent.
 
Koffieochtend
Voor 2022 een verhoogd budget voor de 2e consumptie
ter hoogte van € 288 voor de coördinator.
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