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Bestuursverslag 2017

In dit jaarverslag geven wij een toelichting op de door Reumapatiëntenvereniging Groningen uitgevoerde 

activiteiten.

1.     Algemeen

Het afgelopen jaar stond opnieuw in het teken van de verandering/nieuwing. In dit jaarverslag geven wij

inzicht welke stappen we hierin hebben gemaakt.

2.     Samenstelling en taak organisatie

Samenstelling organisatie 

De samenstelling en taakverdeling van de organisatie ziet er ultimo 2017 als volgt uit:

Bestuur

Willie Dieterman voorzitter

Ina Kleinsmit secretaris

Jaap van der Veen penningmeester

Peter Redeker p.r./informatie/voorlichting

Er hebben zich het afgelopen jaar geen bestuurswisselingen voorgedaan. 

Bestuursmedewerkers

Ondersteuning secretariaat

Juneke Wijnsouw 

Miranda Colenbrander(i.v.m. verhuizing tot 1 juni 2017)

Ledenadministratie en coördinator hydrotherapie

Ellen Dieterman

De geplande start van de samenwerking in duo verband met Hilda Veldman is vanwege softwarematige 

overwegingen vertraagd. Verwacht wordt dat dit in 2018 kan starten.

Ondersteuning informatie/voorlichting

Helma Wieringa en Roelie ter Veld

Organisatie activiteiten

Jessica Donker coördinator activiteiten

Eertje Hummel contactpersoon regio stad Groningen

Dirkje Tuik –van der Wijk contactpersoon regio Eemsdelta

Ina Wijkstra contactpersoon regio Veendam

Emma Dijkstra contactpersoon regio Westerkwartier

Jantina Muggen contactpersoon regio Assen
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Communicatiecommissie

Willie Dieterman, Peter Redeker, Esther Metting en Lex Hoekstra

Contactpersonen uitvoering communicatie

Peter Neinhuis beheer website

Peter Neinhuis, met als 

achtervang Peter Redeker magazine

Ellen Dieterman facebook algemeen

Esther Metting twitter

Algemene ondersteuning op afroep

Esther Metting Henri Boeve

Brigitte Meibos Anne Marie van de Pol

Lex Hoekstra Roelie ter Veld

Helma Wieringa Engelien Feringa

Harm Drent

Bestuursaanpak/werkwijze

Het bestuur vergadert een keer per twee maanden. De vergaderingen worden voorbereid met goede 

schriftelijke bestuursinformatie.

De bestuursleden beschikken voor hun taken over de in de jaarbegroting vastgestelde budgetten. Het

bestuur blijft te allen tijde collectief verantwoordelijk voor de verenigingsuitgaven en inkomsten en voor 

het verenigingsbeleid. Hierover wordt middels het jaarverslag verantwoording afgelegd op de algemene 

ledenvergadering.

De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging naar buiten, tenzij deze taken door hen 

gedelegeerd worden naar andere bestuursleden. Het funadament waarop het bestuur kan bouwen is 

betrouwbare ledenadministratie, een goede organisatie van de hydro activiteiten en een stevige 

coördinatie van de activiteiten. De bestuursmedewerkerss en een poule van vrijwilligers ondersteunen 

het bestuur bij de uitvoerde taken. 

Statutaire bepalingen

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit ten minste zeven personen. Vanaf april 2015 bestaat het 

bestuur uit vier personen, omdat de wervingsprocedure geen resultaten heeft opgeleverd. In de ALV 

van 23 april 2015 is uitvoerig stilgestaan bij deze ontwikkeling. Door het bestuur is de visie uiteengezet om 

de taken te verdelen over een kleiner aantal bestuursleden en meer gebruik te maken van vrijwilligers en 

een aantal bestuursmedewerkers die het bestuur ondersteunen. 

De bestuursleden worden benoemd door de ALV. Op de jaarvergadering treden bestuurders af volgens 

een door het bestuur vast te stellen rooster, zodanig dat iedere bestuurder na ten hoogste vier jaren 

aftreedt en dat de voorzitter en de secretaris of elkaar vervangende bestuurders niet gelijktijdig 

aftreden. De maximale zittingsduur bedraagt 3 aaneengesloten perioden van 4 jaar. 

Statutair is opgenomen dat het bestuur de afgevaardigden benoemt die namens de vereniging 

deelnemen aan -en de vereniging vertegenwoordigen in raden of andere organen van instellingen of 

organisaties waarmee de vereniging verbanden heeft of lid is. Conform deze statutaire bepaling heeft 

het bestuur de taken verdeeld en afspraken gemaakt wie de eerstverantwoordelijke afgevaardigden zijn 

voor deze contacten.
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Rooster van aftreden bestuursleden

Het rooster van aftreden van de bestuursleden ziet er als volgt uit:

2018 Willie Dieterman voorzitter

2019 Jaap van der Veen penningmeester

2019 Peter Redeker p.r./voorlichting

2021 Ina Kleinsmit secretaris

Willie Dieterman treedt volgens het rooster in april 2018 af. Hij stelt zich herkiesbaar voor de komende 

periode van vier jaar. 

Belangrijke bestuurlijke onderwerpen 2017

Belangrijke onderwerpen die in het bestuurlijk overleg aan de orde zijn geweest:

- vaststelling jaarverslag 2016;

- besluit om geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten;

- start hydrogroep in Assen;

- vaststellen gewijzigd Hydro reglement versie januari 2017;

- vaststellen vergoeding vrijwilligers;

- goedkeuring verzoek mandatering Reumafonds;

- opheffen ING rekening;

- vaststellen begroting 2018;

- werving aanpak collectanten reumafonds 2018.

Er is het afgelopen jaar een intensief contact geweest met de contactpersonen die met activiteiten 

waren belast. Met de therapeuten van de Hydro activiteit is door het bestuur eenmaal overleg 

gevoerd. Het merendeel van de locaties waar de therapie wordt uitgeoefend zijn door een 

bestuurslid tijdens de oefentijden bezocht.
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Jaarrekening 2017

4.1.  De financiële verantwoording

De statuten bepalen:

1.Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar (artikel 8).

2.Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een balans en

een staat van baten en lasten op te maken en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering

voor te leggen. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding 

gemaakt (artikel 9 lid 2).

3.In de jaarvergadering legt het bestuur onder meer verantwoording af over het gevoerde

financiële beheer in het afgelopen boekjaar aan de hand van de in artikel 9 lid 2 bedoelde 

stukken. 

4. De jaarrekening moet vooraf worden gecontroleerd door de kascommissie die door de algemene

vergadering in haar vorige jaarvergadering is benoemd.

Het hierover schriftelijk uitgebracht rapport dient bij de jaarrekening te zijn gevoegd (artikel 10 lid 

1 ged.).

Het jaarverslag 2017 is opgesteld in overeenstemming met bovengenoemde statutaire bepalingen.

4.2. Grondslagen voor waardering

De grondslagen die zijn toegepast voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling zijn

gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde. 

De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's

die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode worden in acht genomen indien zij

voor het opmaken van het verslag bekend zijn.

Alle in dit verslag genoemde bedragen worden weergegeven in euro's. 

4.3. Weerstandsvermogen 2017 2016

4.3.1. Resultaatbestemming

Het voordelig resultaat over 2017 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

4.3.2. Verloop bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve reizen

Saldo op 1-1-2017/2016 9.880 10.716

Afname t.b.v. vakantie (reizen) 2.191 836

Saldo op 31-12-2017/2016 7.689 9.880

4. Toelichting op de jaarrekening
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Bestemmingsreserve huisvesting

Saldo op 1-1-2017/2016 0 13.941

Afname door investeringen 368

Overgebracht naar de algemene reserve 13.573

Saldo op 31-12-2017/2016 0 0

Bestemmingsreserve inrichting verenigingsruimte

Saldo op 1-1-2017/2016 7.000 13.858

Afname door investeringen -1.095 -1.097 

Overgebracht naar de algemene reserve 0 -5.761

Saldo op 31-12-2017/2016 5.905 7.000

Voor inrichting worden in 2018 nog enkele investeringen verwacht. Een eventueel saldo wordt 

daarna overgebracht naar de algemene reserve. 

Bestemmingsreserve scholing vrijwilligers

Saldo op 1-1-2017 is gelijk aan saldo 31-12-2017 5.000 5.000

Van de scholingsreserve is dit jaar nog geen gebruik gemaakt. De reserve blijft wel in stand voor 

toekomstige jaren om de benodigde kennis van de vrijwilligers en het bestuur voor de vereniging 

op peil te houden. 

Bestemmingsreserve nieuwe beweegactiviteiten

Saldo op 1-1-2017/2016 5.000 0

Bestedingen in 2017 -2.931 

Overgebracht uit de algemene reserve 0 5.000

Saldo op 31-12-2017/2016 2.069 5.000

In het kader van de vernieuwingsslag die in 2017 is ingezet willen we ook nieuwe beweeg-

activiteiten toevoegen aan het aanbod aan de leden. Bij het opstarten daarvan kan uit de reserve

worden geput tot deze kostendekkend zijn. 

Bestemmingsreserve 40 jarig jubileum

Saldo op 1-1-2017 is gelijk aan saldo 31-12-2017 7.500 7500

In 2019 hopen we het 40 jarig jubileum van onze vereniging te mogen vieren. 

Om daarvoor de nodige financiële middelen beschikbaar te hebben is deze reserve ingesteld.

Voorziening vrijwilligersdag

Saldo op 1-1-2017/2016 3.000 0

Overgebracht uit de algemene reserve 0 3000

Afname door besteding in dit boekjaar -1.465 

Saldo op 31-12-2017/2016 1.535 3.000

Mede door de vernieuwingsslag die is aangegaan wordt een hogere inzet van de vrijwilligers en 

bestuursmedewerkers gevraagd. De positieve inzet zal worden beloond in de vorm van het 

aanbieden van een  jaarlijkse feestdag aan onze vrijwilligers. 
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Voorziening oninbare debiteuren

Saldo op 1-1-2017/2016 1.042 1.033

-366 -391

0 400

Saldo op 31-12-2017/2016 676 1.042

4.3.3. Weerstandsvermogen

2017 2016

Algemene reserve op 1-1-2017/2016 45.053 50.237

Vrijval reserve huisvesting 13.573

Vrijval reserve inrichting verenigingsruimte 0 5.761

Dotatie nieuwe beweegactiviteiten 0 -5.000

Dotatie voorziening vrijwilligersdag 0 -3.000

Dotatie 40 jarig jubileum 0 -7.500

Onverdeeld resultaat 2.776 -9.018

Algemene reserve op 31-12-2017/2016 47.829 45.053

Bestemmingsreserves

Reizen 7.689 9.880

Inrichting verenigingsruimte 5.905 7.000

Scholing vrijwilligers 5.000 5.000

Nieuwe beweegactiviteiten 2.069 5.000

40 jarig jubileum 7.500 7.500

Voorziening vrijwilligersdag 1.535 3.000

Voorziening oninbare debiteuren 676 1.042

Totaal 30.374 38.422

Algemene reserve als percentage van het totaal van de lasten

2017 2016

Algemene reserve op 31-12-2017/2016 47.829 45.053

Totaal van de lasten in dit boekjaar 128.733 132.416

percentage 37,2% 34,0%

De huidige algemene reserve is noodzakelijk om onverwachte begrotingstekorten in de komende 

jaren op te kunnen vangen. 

Afname door afboeking van oninbare kosten hydrotherapie en 

contributie leden

Aanzuivering om toekomstige oninbare bedragen op te kunnen 

vangen
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ACTIVA PASSIVA

Vlottende activa Eigen vermogen

Promotiemateriaal Algemene reserve 45.053 50.237

Verloop reserves 0 3.834

Film 

beweegactiviteiten 600 750 Onverdeeld resultaat 2.776 -9.018

47.829 45.053

Bestemmings-

reserves

Reizen 7.689 9.880

Vorderingen

Inrichting 

verenigingsruimte 5.905 7.000

Leden vorderingen 342 1.051 Scholing vrijwilligers 5.000 5.000

Overige vorderingen 12.392 9.873

Nieuwe 

beweegactiviteiten 2.069 5.000

Depot PostNL 275 275 40 jarig jubileum 7.500 7.500

13.009 11.199

Voorziening 

vrijwilligersdag 1.535 3.000

Voorziening 

oninbare debiteuren 676 1.042

30.374 38.422

Liquide middelen

Vreemd kort 

vermogen

Banken 82.298 80.409

Nog te betalen 

kosten 18.023 8.969

Kassen 319 86

82.617 80.495

Totaal activa 96.226 92.444 Totaal passiva 96.226 92.444

31-12-201631-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

5. Balans per 31 december 2017
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Rekening Begroting Afwijking Rekening Rekening

Omschrijving 2017 2017 2017 2016 2015

t.o.v. 

begroting

BATEN

Subsidie Reumafonds lumpsum 8.320 8.200 120 8.790 8.830

Subsidie Reumafonds voorlichting 8.200 7.875 325 6.550 5.966

Subsidie Reumafonds beweegactiviteiten 38.270 34.900 3.370 34.017 31.876

Contributies leden 16.115 16.000 115 15.850 17.075

Bijdragen deelnemers beweegactiviteiten 58.239 58.000 239 54.495 54.527

Verhuur verenigingsruimte 2.173 2.350 -177 2.420 2.129

Schenkingen/donaties 400 -400 185 120

Rentebaten 192 350 -158 254 830

Overige baten -12

Onttrekking reserves 836

Totaal baten 131.509 128.075 3.434 123.397 121.341

LASTEN

Kosten fysiotherapeuten 52.008 51.500 508 51.044 49.671

Zwembaden 41.378 41.500 -122 39.461 37.980

Sporthal 860 860 328

Huisvestingskosten 3.918 3.641 277 3.241 3.343

Kosten activiteiten 6.593 12.000 -5.407 13.329 7.904

Bestuur en organisatie 255 250 5 146 1.963

Vrijwilligersvergoedingen 3.318 2.000 1.318 1.733 1.379

Reis- en verblijfkosten vrijwilligers 3.304 2.500 804 3.349 2.603

Kosten betalingsverkeer 322 500 -178 362 586

Administratiekosten 335 400 -65 376 319

Externe administratiekosten 2.304 2.500 -196 2.468 3.477

Automatisering 673 550 123 1.651 600

Kosten website 375 375 1.754

Afschrijvingskosten 150 150

Portokosten 1.128 1.700 -572 1.579 1.645

Verenigingsblad (drukwerk en porto) 8.496 7.700 796 7.566 5.831

Drukwerk 1.029 750 279 478

Verzekeringen 901 905 -4 901 880

Abonnementen/contributies 84 105 -21 104 104

Representatie 69 69 606

Promotiekosten 1.250 -1.250 1.005

Overige kosten 1.233 500 733 1.141 1.472

Dotaties voorzieningen/reserves 350 -350 400 500

Totaal lasten 128.733 131.836 -3.103 132.416 120.863

Saldo baten/lasten 2.776 -3.761 6.537 -9.019 478

6. Staat van  baten en lasten over het jaar 2017
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ACTIVA

Vlottende activa

Promotiemateriaal

Film beweegactiviteiten 600 750

Leden vorderingen

Contributie en hydro 342 1.051

Overige vorderingen

Afrekening subsidie Reumafonds beweegactiviteiten 10.079 8.661

Overige vorderingen 1.672 1.221

Diversen 641 -9

12.392 9.873

Depot PostNL (waarborgsom) 275 275

Liquide middelen

ABN.AMRO 4119.07.115 rek.crt 13.707 8.187

ABN.AMRO 6133.48.826 spaarrekening 0 3.000

ING 4447638 (in 2017 opgeheven) 0 742

MoneYou 7592.59.003 43.591 43.527

ASN Bank 9030.70111 25.000 24.953

82.298 80.409

Kas inloopactiviteiten Eemsmond 71 0

Kas inloopactiviteiten Veendam 95 21

Kas inloopactiviteiten Groningen 153 65

319 86

Totaal 96.226 92.444

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand begin boekjaar 45.053 50.237

Verloop reserves en voorzieningen 0 3.834

Onverdeeld resultaat 2.776 -9.018

47.829 45.053

Reserves en voorzieningen

Bestemmings reserve reizen 7.689 9.880

Bestemmingsreserve inrichting verenigingsruimte 5.905 7.000

Bestemmingsreserve scholing vrijwilligers 5.000 5.000

Bestemmingsreserve nieuwe beweegactiviteiten 2.069 5.000

Bestemmingsreserve 40-jarig jubileum 7.500 7.500

Voorziening vrijwilligersdag 1.535 3.000

Voorziening oninbare debiteuren 676 1.042

30.374 38.422

Transport naar volgend blad 78.203 83.475

31-12-2017 31-12-2016

7. Toelichting op de balans per 31 december 2017

31-12-2017 31-12-2016
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31-12-2017 31-12-2016

7. Toelichting op de balans per 31 december 2017

Transport van vorig blad 78.203 83.475

Vreemd kort vermogen

Fysiotherapeuten 3.975 491

Zwembaden 7.902 4.723

Kosten huisvesting 2.296 1.080

Declaraties vrijwilligers 1.501 959

Activiteiten kosten 1.490 400

Bankkosten 22 29

Administratiekosten 434 512

Overige kosten 403 775

18.023 8.969

Totaal 96.226 92.444
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8. Vaststelling van de jaarrekening 2017

Artikel 9 lid 2 van de statuten bepaalt:

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een balans en

een staat van baten en lasten op te maken en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering

voor te leggen. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de

ondertekening  van een  of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 

melding gemaakt.

Het bestuur heeft op 5 maart 2018 de jaarrekening 2017 zoals is bedoeld in

artikel 9 lid 2 vastgesteld.

W. Dieterman

S.M. Kleinsmit-Alma

J. van der Veen

P. Redeker
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9. Verklaring kascommissie

De statuten van de Reumapatiëntenvereniging Groningen bepalen:

Artikel 9 lid 2

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een balans en een

staat van baten en lasten op te maken en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor

te leggen.

Artikel 10 lid 2

In de jaarvergadering legt het bestuur onder meer verantwoording af over het gevoerde financiële 

beheer in het afgelopen boekjaar aan de hand van de in artikel 9 lid 2 bedoelde stukken. 

De jaarrekening moet vooraf worden gecontroleerd door de kascommissie die door de algemene 

vergadering in haar vorige vergadering is vastgesteld.

Op 20 april 2017 zijn in de ALV tot leden van de kascommissie benoemd: mevr. T.A. Krol, 

heer W. Kiewiet en mevr. R. Smits

De kascommissie heeft de jaarrekening over het boekjaar 2017 gecontroleerd en is van oordeel dat

deze een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december

2017 en van het resultaat over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Roden, 7 maart 2018

Mevr. T.A. Krol

De heer W.Kiewiet

Mevr. R. Smits (verhinderd)
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