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Bestuursverslag 2018
In dit jaarverslag geven wij een toelichting op de door Reumapatiëntenvereniging Groningen
uitgevoerde activiteiten.

1. Samenstelling organisatie
Samenstelling organisatie
De samenstelling en taakverdeling van de organisatie ziet er ultimo 2018 als volgt uit:
Bestuur
Willie Dieterman
Ina Kleinsmit
Jaap van der Veen
Peter Redeker

voorzitter
secretaris
penningmeester
voorlichting/communicatie/ beweegactiviteiten

Er hebben zich het afgelopen jaar geen bestuurswisselingen voorgedaan.

Bestuursmedewerkers
Ondersteuning secretariaat:
Ledenadministratie en coördinator hydrotherapie:
Organisatie activiteiten
coördinator activiteiten
Contactpersonen:
regio stad Groningen
regio Eemsdelta
regio Veendam
regio Westerkwartier
regio Assen

Juneke Wijnsouw
Ellen Dieterman
Jessica Donker

Teresia Kempen en Eertje Hummel
Dirkje Tuik –van der Wijk
Ina Wijkstra
Emma Dijkstra
Jantina Muggen

Communicatiecommissie
Willie Dieterman, Peter Redeker, Esther Metting en Lex Hoekstra

Contactpersonen uitvoering communicatie
beheer website
magazine

Peter Neinhuis
Peter Neinhuis
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redactie magazine
facebook algemeen

Willie Dieterman en Willeke Vroege
Ellen Dieterman

Algemene ondersteuning op afroep
Esther Metting
Brigitte Meibos
Lex Hoekstra
Helma Wieringa
Harm Drent

Henri Boeve
Anne Marie van de Pol
Roelie ter Veld
Engelien Feringa

Bestuursaanpak/werkwijze
Het bestuur vergadert een keer per twee maanden. De vergaderingen worden voorbereid met
relevante 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 fundament waarop het bestuur kan bouwen is
betrouwbare ledenadministratie, een goede organisatie van de hydro activiteiten en een stevige
coördinatie van de activiteiten. De bestuursmedewerkers 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 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 voor 2019 ziet er als volgt uit:
2019
2019
2021
2022

Jaap van der Veen
Peter Redeker
Ina Kleinsmit
Willie Dieterman

1)
2)
3)

penningmeester
voorlichting/communicatie/ beweegactiviteiten
secretaris
voorzitter

1) De zittingsperiode van 4 jaar van Jaap van der Veen is in 2019 verstreken. Hij heeft kenbaar
gemaakt niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming, maar is bereid om eventueel de functie
nog enige maanden langer te vervullen zolang er geen nieuwe penningmeester is aangesteld.
2) Ook de zittingsperiode van Peter Redeker is in 2019 verstreken. Hij heeft kenbaar gemaakt
zich beschikbaar te stellen voor herbenoeming.
3) Ina Kleinsmit heeft zich in 2017 herkiesbaar gesteld met de kanttekening dat we tussentijds
gaan zoeken naar een opvolger. De inzet is om in de aanstaande ALV een kandidaat voor te
dragen als nieuw bestuurslid.
Belangrijke bestuurlijke onderwerpen 2018
Belangrijke onderwerpen die in het bestuurlijk overleg aan de orde zijn geweest:
-

vaststelling jaarverslag 2017
acquisitie nieuwe beweegactiviteiten met nieuwe partijen
herontwikkelen regulier overleg lokale reuma/bechterew patiëntenverenigingen
Groningen/Drenthe
vaststellen kwaliteitseisen begeleiding oefengroepen
overleg fysio-en oefentherapeuten ter versterking oefenprogramma’s hydrotherapie
vervanging software ledenadministratie en boekhoudpakket
vaststellen organisatiestructuur
vaststellen begroting 2019

Met de therapeuten van de Hydro activiteit is door het bestuur eenmaal overleg gevoerd. De
voorbereiding heeft plaatsgevonden door een werkgroep vanuit de therapeuten met een bestuurslid.
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2. Terugblik 2018
2.1

Beweegactiviteiten

Een primaire taak van onze lokale patiëntenvereniging is het organiseren van beweegactiviteiten.
Bewegen is zeker voor mensen met reuma van levensbelang. Door in beweging te komen kun je weer
regie voeren over jouw leven met reuma.

Wij bieden als invulling op de beweegactiviteiten op zeven verschillende plaatsen in de provincie
Groningen en de kop van Drenthe hydrotherapie aan. Hieronder wordt verstaan het doen van
bewegingsoefeningen in extra verwarmd water in een zwembad onder leiding van een fysio- of
Cesartherapeut. Ca 40% van onze leden komen wekelijks in beweging door gebruik te maken van de
door ons georganiseerde Hydrotherapie.
De Hydro activiteiten vallen onder directe verantwoordelijkheid van RPV Groningen. De aanmelding
en intake lopen via onze vereniging. De zwemlocaties worden door ons gehuurd en de therapeuten
voor de begeleiding en het toezicht van de oefeningen worden door ons geselecteerd. De coördinatie
van deze werkzaamheden vindt plaats door een bestuursmedewerker.
De Hydro activiteit die wij jarenlang in het zwembad van De Zijlen in Tolbert hebben uitgeoefend,
hebben we eind 2018 moeten stoppen, omdat het zwembad in 2019 gaat sluiten. Wij hebben de
deelnemers begeleid bij het zoeken naar een andere locatie. Voor de overige deelnemers is in januari
2019 in de Hullen in Roden een nieuwe oefengroep gestart.
Op 8 locaties wordt iedere week met 32 groepen geoefend. De oefengroepen zijn samengesteld naar
de belastbaarheid van de deelnemers.
Subsidie Reumafonds
RPV Groningen ontvangt voor de hydrotherapie subsidie van het Reumafonds. Op deze wijze is een
grote groep mensen in staat om hieraan deel te nemen, want een substantieel aantal van onze
deelnemers is niet in staat om tegen commerciële tarieven deel te nemen aan een dergelijke
activiteit. Wij rekenen het als patiëntenvereniging tot onze taak om ons in te zetten voor een
betaalbare bijdrage voor onze deelnemers. Met deze subsidie zijn wij daartoe in staat.
Wij brengen de jaarlijkse collecte van het Reumafonds onder de aandacht van onze leden en
attenderen hen erop dat men zich als collectant kan aanmelden.
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Overige beweegactiviteiten
In 2018 zijn de volgende nieuwe activiteiten gestart:

2.2

-

Reumafitness: in Norg en Zuidhorn is een groep gestart.

-

Yoga: in Adorp is onder begeleiding van een erkende docent een Yogagroep gestart

Voorlichting/belangenbehartiging

Naast de organisatie van beweegactiviteiten zetten we ons als patiëntenvereniging in om mensen
met reuma zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van reuma. Dat
doen we o.m. door voorlichting en informatie te geven via themabijeenkomsten, door uitgifte van
een magazine en door informatie via onze website.

7

Themabijeenkomsten
In 2018 zijn er in ons werkgebied de volgende themabijeenkomsten georganiseerd t.w.:
Voeding en Reuma

Diëtist Martine Bos van Previtas (gevestigd in het PCRR Hilberdink in Groningen) heeft in maart
2018 een presentatie gegeven over Voeding en Reuma. Met de deelnemers is afgesproken dat in ons
verenigingsblad periodiek een bijdrage van Martine Bos over voeding zal worden opgenomen.
Reuma en Medicinale Cannabis

Op Wereldreumadag 2018 hebben we in Groningen een themabijeenkomst Reuma en Medicinale
Cannabis georganiseerd. Ruim 100 personen waren hierbij aanwezig.
Wat is CBD olie? Hoe werkt het precies? Wat kan CBD voor mensen met reuma betekenen? Wat is
hiervoor het wetenschappelijke bewijs? Waarom zijn artsen zo huiverig om een recept uit te
schrijven? En wat zijn de verwachtingen m.b.t. een mogelijke vergoeding van CBD door
zorgverzekeraars?
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Lisette Wijnkoop was als apotheker en voorzitter van het WIC (Wetenschappelijk Informatiecentrum
Cannabis) aanwezig om de aanwezigen over deze vragen nader te informeren. De bezoekers van de
bijeenkomsten waren erg tevreden over de informatie die tijdens deze bijeenkomsten werd gegeven.

2.3 Inloopbijeenkomsten/lotgenotencontact
Daarnaast bieden we op drie plekken in de provincie Groningen gestructureerd lotgenotencontact
aan d.m.v. inloopbijeenkomsten waar men kan koffiedrinken, lekker bijkletsen en creatief
bezig zijn. Ook kunnen de ontwikkelingen op reumagebied hier worden gedeeld.
We vinden het belangrijk om in een maatschappij waarin de individualisering en sociaal isolement
steeds verder toenemen en vereenzaming voor sommige mensen een groot probleem is, om mensen
de mogelijkheid te bieden om anderen in een ongedwongen sfeer te ontmoeten.
De locaties van onze inloopbijeenkomsten zijn:
-

Stad Groningen:
De inloopbijeenkomsten in Groningen vinden wekelijks plaats op dinsdag van 10-15.00 uur.
Het aantal deelnemers schommelt tussen 10-15 personen. Heel belangrijk is het kunnen
praten met anderen, advies krijgen en ervaringen uitwisselen of een luisterend oor vinden bij
gelijkgestemden. Maar vooral ook even uit huis zijn, even de aandacht op iets anders
vestigen is voor sommige mensen heel belangrijk. Daarnaast worden er regelmatig
workshops gehouden.

-

Regio Eemsdelta:
De inloopbijeenkomsten vinden maandelijks plaats op donderdagmiddag van 14.00 u tot
16.00 uur. De inzet was om op de nieuwe locatie, die in 2017 was gevonden, meer contact
met bewoners in de wijk Delfzijl te krijgen. Dit is tot heden niet gelukt.

-

Regio Veendam e.o.
De bijeenkomsten vinden hier 1 maal per 2 maanden plaats op dinsdagmiddag van 14.00 u
tot 16.00 uur. De opkomst tijdens deze middagen varieert van ca 8- tot 12 personen.
Belangrijke momenten zijn de Nieuwjaarsborrel, de spelactiviteiten, de workshops en de
etentjes. Het gezellig babbelen onder het genot van een hapje en een drankje spreekt de
deelnemers aan.

-

Regio Westerkwartier
In het Westerkwartier is in december een inloopbijeenkomst met een lunch gehouden. Ca 45
personen waren hierbij aanwezig.

-

Bezoek Fontana Bad Nieuweschans
Het afgelopen jaar is er tweemaal een bezoek aan Fontana Bad Nieuweschans georganiseerd.
De leden krijgen hier een bijdrage van de vereniging voor de kosten van dit bezoek.
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2.4

Ontspannen en/of sportieve activiteiten

Jaarlijks organiseert de vereniging diverse leuke en gezellige activiteiten, die het lotgenotencontact
versterken.
Uw pronkstukken tussen Kunst en Kitsch nader bekeken

Middagtocht gevangenismuseum Veenhuizen.
De deelnemers aan deze activiteiten hebben hun waardering uitgesproken voor deze leuke en
ongedwongen activiteiten. In het verenigingsblad/magazine hebben we hier ruimschoots aandacht
aan geschonken.
De geplande vakantieweek voor seniorenleden is vanwege te weinig belangstelling niet doorgegaan.
Fontana Bad Nieuweschans
Met Fontana Bad Nieuweschans zijn afspraken gemaakt over het met korting gebruik maken van
deze accommodatie. Leden van de RPV Groningen kunnen op vertoon van hun ledenpas het gehele
jaar naar eigen keuze een korting van 10 % op de toegangsprijs ontvangen. De voorwaarden
waaronder dit mogelijk is zijn op de website en in het verenigingsblad opgenomen.

3. Tot slot
We kunnen terugkijken op een intensief jaar. Een jaar waar we weer een aantal stappen hebben
gezet om de organisatie van onze vereniging voor te bereiden op de hedendaagse taken en de taken
hebben weten te verdelen over meerdere personen. Met het optimaal benutten van automatisering
en digitalisering verwachten we in staat te zijn om nog efficiënter te kunnen werken.
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Voor deze aanpak hebben we in het nieuwe jaar wel een aantal vrijwilligers nodig. Wie gaat ons
ondersteunen bij deze taken? Met diegenen die denken over de vaardigheden te beschikken om hier
een bijdrage aan te kunnen leveren, willen we graag in gesprek.
Onze vereniging is een financieel gezonde vereniging met een verantwoorde buffer voor de
financiële risico’s die we als organisatie lopen met onze Hydro activiteiten.
Het aantal leden is in 2018 gegroeid van 875 (ultimo 2017) naar 910 ultimo 2018. We zijn erg blij met
deze toenemende belangstelling.
Wij bedanken alle bestuursmedewerkers en vrijwilligers die ons het afgelopen jaar fantastisch
hebben ondersteund. Wij zijn ontzettend blij dat we op hen een beroep hebben mogen doen.
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Jaarrekening 2018
4. Toelichting op de jaarrekening
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 2018 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

2018

4.3.1. Resultaatbestemming
Het voordelig resultaat over 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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2017

4.3.2. Verloop bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve reizen

Saldo op 1-1-2018/2017
Afname t.b.v. vakantie (reizen)
Afname t.b.v. reserve compensatie contributie aanpassing en
reserve nieuwe beweegactiviteiten
Saldo op 31-12-2018/2017
Bestemmingsreserve compensatie contributie aanpassing
Saldo op 1-1-2018
Dotatie uit bestemmingsreserve reizen
Saldo op 31-12-2018

7.690

7.690
0
2018

9.880
2.191

7.689
2017

0
3.845
3.845

Bestemmingsreserve inrichting verenigingsruimte

Saldo op 1-1-2018/2017
Afname door investeringen
Saldo op 31-12-2018/2017

5.905
0
5.905

7.000
-1.095
5.905

Voor inrichting worden in 2019 nog enkele investeringen verwacht. Een eventueel saldo wordt
daarna overgebracht naar de algemene reserve.
Bestemmingsreserve scholing vrijwilligers
Saldo op 1-1-2018 is gelijk aan saldo 31-12-2018
Afname t.b.v. therapeuten en automatisering
Saldo op 31-12-2018/2017

5.000
-1.185
3.815

5.000
0
5.000

Voor 2019 worden opnieuw uitgaven verwacht om de benodigde kennis van de vrijwilligers en
het bestuur voor de vereniging op peil te
houden.
Bestemmingsreserve nieuwe beweegactiviteiten

Saldo op 1-1-2018/2017
Bestedingen
Dotatie uit bestemmingsreserve reizen
Saldo op 31-12-2018/2017

2.069
-1.716
3.845
4.198

5.000
-2.931
2.069

In het kader van de vernieuwingsslag die in 2017 is ingezet willen we ook nieuwe beweegactiviteiten 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 1-1-2018 is gelijk aan saldo 31-12-2018

7.500

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.
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7500

Reserve vrijwilligersdag

Saldo op 1-1-2018/2017
Afname door bestedingen
Saldo op 31-12-2018/2017

1.535
0
1.535

3000
-1465
1.535

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.
Reserve oninbare debiteuren

Saldo op 1-1-2018/2017
Afname
Aanzuivering
Saldo op 31-12-2018/2017

676
-331
350
695

4.3.3. Weerstandsvermogen

2018

Algemene reserve op 1-1-2018/2017
Onverdeeld resultaat
Algemene reserve op 31-12-2018/2017
Bestemmingsreserves
Reizen
Compensatie contributie aanpassing
Inrichting verenigingsruimte
Scholing vrijwilligers
Nieuwe beweegactiviteiten
40 jarig jubileum
Vrijwilligersdag
Oninbare debiteuren
Totaal

1.042
-366
0
676
2017

47.828
38
47.866

45.052
2.776
47.828

0

7.690

3.845
5.905
3.815
4.198
7.500
1.535
695
27.493

5.905
5.000
2.069
7.500
1.535
676
30.375

Algemene reserve als percentage van het totaal van de lasten

2018

2017

Algemene reserve op 31-12-2018/2017
Totaal van de lasten in dit boekjaar

47.866
139.117

47.828
128.733

34,4%

37,2%

percentage
De huidige algemene reserve is noodzakelijk
om onverwachte tegenvallers in de
komende
jaren op te kunnen vangen.
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5. Balans per 31 december 2018
ACTIVA

31-12-2018

Vlottende activa
Promotiemateriaal
Film
beweegactiviteiten

31-12-2017

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Onverdeeld
600 resultaat

450

31-12-2018

47.828

31-12-2017

45.052

38

2.776
47.866

Vorderingen
Leden vorderingen
Overige
vorderingen
Depot PostNL

248

342

552
275

12.392
275

1.075

Liquide middelen
Banken
Kassen

Totaal activa

Bestemmingsreserves
- reizen
- compensatie
contributie
aanpassing
- inrichting
verenigingsruimte
- scholing
vrijwilligers
- nieuwe beweegactiviteiten
- 40 jarig jubileum
- vrijwilligersdag
- oninbare
debiteuren

86.963
398

13.009

82.298
319
87.361

82.617

88.886

96.226

15

0

47.828

7.690

3.845
5.905

5.905

3.815

5000

4.198
7.500
1.535

2069
7500
1535

695

676
27.493

30.375

Vreemd kort
vermogen
Nog te betalen
kosten

13.527

18.023

Totaal passiva

88.886

96.226

6. Staat van baten en lasten over het jaar 2018
Rekening
2018

Omschrijving

Begroting
2018

Afwijking
2018
t.o.v.
begroting

Rekening
2017

Rekening
2016

BATEN
Subsidie Reumafonds lumpsum
Subsidie Reumafonds voorlichting
Subsidie Reumafonds beweegactiviteiten
Contributies leden
Bijdragen deelnemers beweegactiviteiten
Verhuur verenigingsruimte
Schenkingen/donaties
Rentebaten
Overige baten
Onttrekking reserves
Totaal baten

8.750
9.850
37.989
16.905
63.244
2.250
75
91

8.600
9.375
39.859
17.200
63.297
2.250
200
225

150
475
-1.870
-295
-53
0
-125
-134

8.320
8.200
38.270
16.115
58.239
2.173
192

8.790
6.550
34.017
15.850
54.495
2.420
185
254

139.154

141.006

-1.852

131.509

836
123.397

LASTEN
Kosten fysiotherapeuten
Zwembaden
Sporthal
Huisvestingskosten
Kosten activiteiten
Bestuur en organisatie
Vrijwilligersvergoedingen
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers
Kosten betalingsverkeer
Administratiekosten
Externe administratiekosten
Automatisering
Kosten website
Afschrijvingskosten
Portokosten
Verenigingsblad (drukwerk en porto)
Drukwerk
Verzekeringen
Abonnementen/contributies
Representatie
Promotiekosten
Overige kosten
Dotaties voorzieningen/reserves
Totaal lasten

55.281
45.560
896
3.243
8.795
100
3.375
2.904
264
39
1.732
632
369
150
1.529
10.236
799
928
85
0
356
1.495
350
139.117

53.451
44.337
860
3.808
11.025
250
3.450
3.000
500
300
2.500
700
375
0
1.200
9.000
700
905
85
75
1.250
1.500
350
139.621

1.830
1.223
36
-565
-2.230
-150
-75
-96
-236
-261
-768
-68
-6
150
329
1.236
99
23
-1
-75
-894
-5
0
-504

52.008
41.378
860
3.918
6.593
255
3.318
3.304
322
335
2.304
673
375
150
1.128
8.496
1.029
901
84
69

128.733

1.005
1.141
400
132.416

38

1.385

-1.348

2.776

-9.019

Saldo baten/lasten

16

1.233

51.044
39.461
328
3.241
13.329
146
1.733
3.349
362
376
2.468
1.651
1.754
1.579
7.566
478
901
104

7. Toelichting op de balans per 31 december 2018
ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vlottende activa
Promotiemateriaal
Film beweegactiviteiten

450

600

Leden vorderingen
Contributie en hydro

248

342

Overige vorderingen
Afrekening subsidie Reumafonds beweegactiviteiten
Overige vorderingen
Diversen

0
552
0

10.079
1.672
641
552
275

Depot PostNL (waarborgsom)
Liquide middelen
ABN.AMRO 4119.07.115 rek.crt
ABN.AMRO 6133.48.826 spaarrekening
MoneYou 7592.59.003
ASN Bank 9030.70111

7.280
0
56.143
23.540

12.392
275

13.707
0
43.591
25.000
86.963

Kas inloopactiviteiten Eemsmond
Kas inloopactiviteiten Veendam
Kas inloopactiviteiten Groningen

87
162
149

Totaal

PASSIVA

398

319

88.886

96.226

31-12-2018

Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand begin boekjaar
Onverdeeld resultaat

82.298
71
95
153

47.828
38

31-12-2017

45.052
2.776
47.866

Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserve reizen
Bestemmingsreserve compensatie contributie aanpassing
Bestemmingsreserve inrichting verenigingsruimte
Bestemmingsreserve scholing vrijwilligers
Bestemmingsreserve nieuwe beweegactiviteiten
Bestemmingsreserve 40-jarig jubileum
Reserve vrijwilligersdag
Reserve oninbare debiteuren

0

7.690

3.845
5.905
3.815
4.198
7.500
1.535
695

5.905
5.000
2.069
7.500
1.535
676
27.493
75.359

Transport naar volgend blad
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47.828

30.375
78.203

Transport van vorig blad

75.359

Vreemd kort vermogen
Fysiotherapeuten
Zwembaden, sporthal
Teveel ontvangen subsidie ReumaNederland
Kosten huisvesting
Declaraties vrijwilligers
Activiteiten kosten
Bankkosten
Administratiekosten
Verenigingsblad
Overige kosten

1.896
3.931
512
3.480
811
0
22
248
1.800
828

Totaal

18

78.203

3.975
7.902
2.296
1.501
1.490
22
434
403
13.527

18.023

88.886

96.226

8. Vaststelling van de jaarrekening 2018
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 6 mei 2019 de jaarrekening 2018 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 kascontrolecommissie betreffende de jaarrekening 2018
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 2018 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 2018 gecontroleerd en is van oordeel dat
deze een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december
2018 en van het resultaat over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Groningen, 9 mei 2019
Mevr. T.A. Krol

(verhinderd)

De heer W.Kiewiet

Mevr. R. Smits
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