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Reumapatiëntenvereniging Groningen 

 

Verslag Ledenvergadering 

Datum  : Vrijdag 20 april 2018 

Tijd  : 14.00 - 14.30 

Locatie  : Friesestraatweg 13 te Aduard 

______________________________________________________________________________ 

 

1. Opening en Welkom 

 Willie opent de vergadering en heet iedereen op deze zonnige middag welkom. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 Afmelding van Ina Kleinsmit (bestuur), Mw. Krol (kascommissie) en Mw. Rurenga. 

 

3. Verslag ledenvergadering 2017 

 Het verslag van 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2017 

 Het "saaie" jaarverslag is veranderd in een beeldende impressie. De activiteiten 2017 zijn in een 

flyer met foto’s samengevat. Het financiële gedeelte 2017 werd a.d.h.v. een aantal begrijpelijke 

steekwoorden door de voorzitter toegelicht.  Er volgt een direct applaus vanuit de zaal, de leden 

zijn erg enthousiast over de aanpak en bespreking van deze nieuwe stijl. 

 Er is voor het eerst sinds jaren weer een toename van aantal leden te zien, dat wordt 

grotendeels toebedeeld aan de beweegactiviteiten die wij aanbieden. 

 Dhr. Boeve: Is de toename in de breedte van alle leeftijden? Volgens de voorzitter is de 

afgelopen jaren er een trend te zien dat ook jongeren onder de 40 lid zijn geworden. 

   

5. Begroting 2018 

 De financiële positie van de vereniging is goed. Hierdoor zijn er activiteiten mogelijk en tevens is 

er reserve voor onvoorziene zaken. 

• Hydro 

De belangstelling neemt hierin toe. We zijn opnieuw in staat de contributie en eigen 

bijdrage voor de Hydro in 2018 hetzelfde te houden als in 2017. 

• Toekomst 

Rol lokale RPV en Reumafonds; de relatie tussen beide is de afgelopen jaren opnieuw 

ingevuld. Tweemaal per jaar is er een overleg op bestuurlijk niveau, via de z.g.n. 

besturendagen. Het Reumafonds trekt de banden aan m.b.t. de subsidieverstrekking. Zo 

wordt er van de RPV en een inspanningsverplichting gevraagd voor de collecteweek en 
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de afgifte van een mandaat om de lokale verenigingen te vertegenwoordigen. Dit zijn 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidieverstrekking.  

Het Reumafonds wil meer op lokaal niveau met mensen met reuma in contact komen. 

Wellicht dat bestaande RPV’en hier ook een rol in kunnen vervullen.  

- Mw. Huizinga: opmerking vindt dat het reumafonds ook rekening dient te 

houden met de doelgroep i.v.m. de collecteweek. 

- Dhr. Kiewiet: Vraagt zich af wat het bestuur doet in contacten met het UMCG, 

omdat er hier veel veranderingen m.b.t. reumazorg plaatsvinden.  

De voorzitter zet uiteen dat wij  op de hoogte worden gehouden van de 

ontwikkelingen, maar niet als overlegpartner. Zo kwam voor ons de sluiting van 

Beatrixoord voor reumarevalidatie ook als een verrassing. Op korte termijn is er 

een bestuurlijk overleg met Prof. Dr. Bootsma, hoofd reumatologie UMCG. We 

zullen onze leden over de uitkomsten van dergelijke gesprekken informeren.  

 

Digitalisering 

• De digitalisering zal in de toekomst verder toenemen, maar we blijven ook de 

mensen zonder computer bedienen, zoals het papieren verenigingsblad. Deze wordt 

door veel mensen in deze vorm nog erg gewaardeerd. 

• Op korte termijn valt er een besluit over nieuw softwaresysteem i.v.m. de leden- en 

hydro administratie.  

 

Overige 

• Mw. Smits: Zorgverzekering De Friesland betaald de eigen bijdrage van de Hydro 

niet meer. Het Reumafonds heeft hier contact met de Friesland over gehad, maar 

dat is niet van invloed geweest op het besluit om de vergoeding te stoppen. 

 

Kascontrole en decharge 

Na de bespreking van het jaarverslag en de begroting geeft de voorzitter het woord aan de heer 

Kiewiet, lid van de kascommissie. De heer Kiewiet complimenteert de penningmeester met een 

voortreffelijk uitziende boekhouding. 

Hij merkt op dat bij de controle gebleken is dat er geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering is 

afgesloten. Vanuit de kascommissie wordt een aanbeveling aan het bestuur gedaan om na te 

gaan of er ook een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers wenselijk/noodzakelijk is.  

De voorzitter bedankt de kascommissie voor de professionele wijze van onderzoek. 

  

Op basis van de door de kascommissie afgegeven verklaring wordt het bestuur decharge 

verleend voor het gevoerde beleid over 2017, waarna het jaarverslag 2017 goedgekeurd wordt 

de leden. De begroting 2018 levert geen verdere vragen op en wordt hierbij vastgesteld. 

 

De voorzitter stelt voor dom de kascommissie voor 2018 ongewijzigd te laten met de volgende 

personen: Mw. Krol, Dhr. Kiewiet en Mw. Smits. De leden gaan akkoord met dit voorstel. 

  

6.  Bestuursverkiezing 

 Volgens het rooster van aftreden is de 4 jarige periode verstreken. Dhr. Dieterman stelt zich          

herverkiesbaar en wordt met instemming van alle aanwezige leden herkozen. 
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7.  Rondvraag 

 Geen 

 

 Om 14.35 sluit de voorzitter het formele deel van deze bijeenkomst en bedankt iedereen die het 

afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan de vereniging. 

  


