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In dit jaarverslag geven wij een toelichting op de door Reumapatiëntenvereniging Groningen 
uitgevoerde activiteiten in 2021 en de financiële verantwoording voor 2021. 
 

1.   Samenstelling organisatie 
 
Het bestuur vergadert een keer per twee maanden. Deze vergaderingen hebben in 2021 digitaal 
plaatsgevonden.  
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 met het jaarverslag verantwoording afgelegd op de 
algemene ledenvergadering.  
Het bestuur maakt onderling afspraken over de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten. 
Het fundament waarop het bestuur kan bouwen is een betrouwbare leden- en financiële 
administratie, een goede organisatie van de Hydro activiteiten en een stevige coördinatie van de 
overige activiteiten.  
 

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 waarvan een aantal 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. De bestuursleden zijn in 2021 ingeschreven in het UBO-register.  
 
Rooster van aftreden bestuursleden 
Het rooster van aftreden van de bestuursleden vanaf 2021 ziet er als volgt uit: 
2022 Willie Dieterman   voorzitter 
2023 Peter Redeker    voorlichting/communicatie/ beweegactiviteiten 
2023 Henk Wakker    penningmeester  
2023 E. Metting     voorlichting/communicatie 
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2. Financiële verantwoording 2021  
 

 

Het negatieve resultaat voor de beweegactiviteiten wordt vooral veroorzaakt door de sluiting van de 
zwembaden en sporthallen door de coronacrisis.  In de begroting is hier rekening mee gehouden.   
Ook hebben er in 2021 vrijwel geen verenigingsactiviteiten plaatsgevonden. De afwijkingen met de 
begroting en de resultaten 2020 zijn nagenoeg geheel toe te schrijven aan de effecten van de 
coronamaatregelen. 
  

Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Beweegactiviteiten

Subsidie ReumaNederland beweegactiviteiten 16.650€                16.800                 19.823€               

Bijdragen deelnemers beweegactiviteiten 21.376€                27.360                 26.984€               

Zwembaden t.b.v. hydro -21.118€              -22.240               -28.153€             

Kosten fysiotherapeuten -18.949€              -23.400               -22.730€             

Kosten yogatherapeuten -600                     -315€                   

Sporthallen 30€                        -400                     -560€                   

Resultaat beweegactiviteiten -2.011€                -2.480                  -4.950€                

Voorlichting

Subsidie ReumaNederland voorlichting 7.826€                  8.000                   5.349€                 

Verenigingsblad (druk + porto) -7.576€                -8.000                  -5.349€                

Promotiekosten -500                     

Resultaat voorlichting 250€                      -500                     0€                          

Bestuurs- en overige activiteiten

Contributies leden 16.782€                15.750                 17.398€               

Verhuur verenigingsruimte 1.170€                  1.000                   2.223€                 

Overige baten 251€                      -                            871€                     

Subsidie ReumaNederland lumpsum 8.790€                  8.100                   9.210€                 

Kosten activiteiten (inloop, workshops, 

middagtocht, themabijeenkomsten enz.) -317€                    -6.300                  -462€                   

Overige kosten -13.476€              -17.725               -15.625€             

Resultaat bestuurs- en overige activiteiten 13.200€                825                       13.615€               

Totaal Resultaat 11.439€                -2.155€               8.665€                 



4 
 

 

 

 

Ultimo 2021 bedroeg het eigen vermogen en reserves ca  € 96.000. De financiële positie van de 
Reumapatiëntenvereniging Groningen is als goed te kwalificeren.  
 

Samenvatting Balans 2021 2020

Vorderingen 357€                    394€                    

Liquide middelen 117.168€           104.302€           

Totaal activa 117.525€           104.696€           

Eigen vermogen 77.332€              65.893€              

Reserves 18.669€              18.669€              

kortlopende schulden 21.524€              20.133€              

Totaal passiva 117.525€           104.696€           


