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1.Algemeen 

De in 2020 opgetreden coronapandemie heeft als gevolg gehad dat de verenigingsactiviteiten 
de afgelopen twee jaar grotendeels stil zijn komen te liggen. Eind december 2021 werd ons 
land opnieuw geconfronteerd met een lockdown. We hopen dat we voor 2022 onze 
activiteiten weer uit kunnen voeren. Hierbij conformeren we ons aan de coronarichtlijnen van 
de overheid. De veiligheid van onze deelnemers en therapeuten staan hierbij voorop.  
 
Het jaar 2022 zal ook in het teken staan van de beleidswijzigingen van Reuma Nederland. Het 
betreft een focus op de voorlichting en informatie-uitwisseling. De subsidiering van de 
beweegactiviteiten en de financiële ondersteuning van de lokale reumapatiëntenverenigingen 
zullen vanaf 2024 worden beëindigd.  
 
Bewegen speelt een belangrijke rol bij een betere kwaliteit van leven van mensen met reuma. 
Dat moet onder professionele begeleiding plaats kunnen vinden. Dat zal dan aan externe 
partijen overgedragen moeten worden.  
 
2.  Ontwikkeling / samenstelling van de leden. 
Voor de begroting 2022 gaan we uit van 785 leden (de stand per 1 januari 2022).  
 

Stand per 1 januari 2021 830 

Nieuwe leden 2021 27 

Beëindiging door overlijden  -6 

Opzeggingen  -66 

Stand per 1 januari 2022  785 

 
3. Activiteiten 2022  

A.  Beweegactiviteiten  
Door de coronapandemie hebben de beweegactiviteiten in 2021 ca 7 maanden stilgelegen. In 
de begroting 2022 verwachten we dat onze beweegactiviteiten in 2022 kunnen voortzetten.  
Het uitgangspunt hierbij is dat de besmettingsrisico’s weer gedaald zijn naar een acceptabel 
niveau, zodat de veiligheid voor de deelnemers en therapeuten geborgd is. Zeker voor onze 
deelnemers die tot een verhoogde risicogroep behoren.  
Wij proberen de financiële risico’s van de huur van de baden en de opzegtermijn van de 
deelnemers zoveel mogelijk in evenwicht te brengen, waardoor de continuïteit van de 
vereniging geborgd blijft. Zo nodig kunnen de beweegactiviteiten voor langere tijd worden 
stilgelegd.  
 
De groei van het aantal deelnemers van de hydro gedurende de afgelopen jaren is in 2020 en 
2021 omgeslagen in een daling van 32% . Dit wordt veroorzaakt door de langdurige 
stopzetting van de activiteiten en mogelijke angst van de deelnemers voor de financiële 
gevolgen. We gaan voor 2022 uit van 225  deelnemers (stand ultimo december 2021).  
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B.  Voorlichting / ledenwerving  
De activiteiten voorlichting en ledenwerving richten zich op het actueel houden van onze 
website, het uitbrengen van het verenigingsblad, het organiseren van themabijeenkomsten en 
onze aanwezigheid op beurzen.  Daarnaast houden we bij voldoende deelname 1 maal per 14 
dagen inloopbijeenkomsten in Groningen, maandelijks in Veendam en Delfzijl en jaarlijks in 
het Westerkwartier een kerstbijeenkomst.  
Themabijeenkomsten zijn voor leden en niet-leden toegankelijk. Er wordt hiervoor geen 
bijdrage van de deelnemers gevraagd. We willen tijdens deze bijeenkomsten zoveel mogelijk 
geïnteresseerden in de gelegenheid stellen om de bijeenkomsten bij te wonen. Voor overige 
activiteiten worden zoveel mogelijk kostendekkende bijdragen voor de deelnemers 
gehanteerd. Het activiteitenprogramma 2022 is gebaseerd op het reguliere niveau van 2019.   
   
C.  Bestuursactiviteiten en overige activiteiten  
In verband met de coronabesmetting kon de drie jaarlijks terugkerende vrijwilligers dag in 
2020 / 2021 niet doorgaan. In de begroting 2022 is rekening gehouden dat deze wel gehouden 
kan worden. De kosten worden ten laste gebracht van de hiervoor getroffen 
bestemmingsreserve.   
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4. Financieel  
 

 
 
Toelichting  
Uitgangspunt voor de begroting 2022 is dat de beweegactiviteiten en verenigingsactiviteiten 
binnen de beperkingen van de coronapandemie plaats kunnen vinden. We verwachten over 
voldoende vrijwilligers te beschikken om deze werkzaamheden mogelijk te maken.  
 
We accepteren we een klein tekort van € 900 op de beweegactiviteiten en € 250 op de 
voorlichting. We gaan voor 2022 geen tariefstijging doorvoeren.  Het tarief blijft € 19,- per maand 
voor deelname aan de beweegactiviteiten.  
 
Het verenigingsblad verschijnt vijfmaal per jaar en wordt gefinancierd door advertentie-
inkomsten van de drukker en door de subsidie van Reuma Nederland.    
 
De contributie voor de vereniging bedraagt € 20, per jaar.  Het budget voor verenigings-
activiteiten bedraagt € 6.300 en is gelijk aan 2021. Het programma moet nog wel worden 
ingevuld.  
 
De meeste opbrengsten en kosten kennen een structureel beeld over de jaren.  
Ultimo 2021 bedraagt het eigen vermogen + voorzieningen € 96.000.  
 
 

Omschrijving Begroting 2022 Realisatie 2021 

Beweegactiviteiten

Subsidie ReumaNederland beweegactiviteiten 34.800€                   16.650€               

Bijdragen deelnemers beweegactiviteiten 51.300€                   21.376€               

Zwembaden t.b.v. hydro -43.000€                 -21.118€             

Kosten fysiotherapeuten -44.000€                 -18.949€             

Sporthallen -€                              30€                       

Resultaat beweegactiviteiten -900€                       -2.011€                

Voorlichting

Subsidie ReumaNederland voorlichting 8.250€                     7.826€                 

Verenigingsblad (druk + porto) -8.000€                   -7.576€                

Promotiekosten -500€                       

Resultaat voorlichting -250€                       250€                     

Bestuurs- en overige activiteiten

Contributies leden 15.700€                   16.782€               

Verhuur verenigingsruimte 1.000€                     1.170€                 

Overige baten 250€                         251€                     

Subsidie ReumaNederland lumpsum 7.850€                     8.790€                 

Kosten activiteiten (inloop, workshops, 

middagtocht, themabijeenkomsten enz.) -6.300€                   -317€                   

Overige kosten -18.450€                 -13.476€             

Resultaat bestuursactiviteiten 50€                           13.200€               

Totaal Resultaat -1.100€                   11.439€               


