
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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) 

 



 

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. 

Zij was voor haar benoeming tot bestuurslid ook bij de bestuursvergaderingen betrokken 

i.v.m. voorlichting en De Koerier. 

Het bestuur vergaderde in 2021 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 de voorzitter en 

penningmeester een kennismakingsgesprek 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.  



 

* 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.  

 

 

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 neemt 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 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. En zo starten de lopers in 2022 nogmaals met aanpassingen, maar met 

de hoop dat er binnenkort weer als groep gelopen kan worden.  

 

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. Bert den Ouden, de nieuwe 

voorzitter, was ziek en kon er dus niet bij zijn. En onze nieuwe penningmeester, Jan van 

Aalst, die het stokje over gaat nemen van Cor Slok. 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!” 

 

* Verenigingsavonden 

Elke 2e dinsdagavond van de maand. Els Nadari  

De Graanhoek, Veenendaal 

 

In de eerste helft van het jaar zijn er 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 en oktober met een presentatie van Jaap Pilon 

over historisch Veenendaal en in november deden we het 30 Seconds spel. 

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. Zij kwamen 

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.  

 

* 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 met 

elkaar. Er was rust, respect, openheid en 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.  

 

* 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   Jannie Maassen 

Vanaf de 65e verjaardag ontvangen leden van de vereniging een felicitatie. Dank aan 

Jannie Maassen, die dit al jarenlang verzorgt.  

 

 

Voorlichting 

 

* Koerier en website 

In 2021 verscheen De Koerier 6 keer. Ilse Figlarz stopte na 7 jaar met de opmaak van De 

Koerier. 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 en opmaakuitbreiding kregen we niet alleen regelmatige 

medewerking van de reumatologen en de verpleegkundig reumaconsulenten, maar 

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 

  

De website werd ook in 2021 actueel gehouden door Janine van Brummelen. Het aantal 

bezoekers bedroeg 27.136. 

* 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 reumapatiëntenverenigingen 

en RN vond op 22 juni plaats.  


