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Verslag Ledenvergadering 

Datum  : Vrijdag 13 mei 2022 

Tijd  : 18.00-20.00 uur 

Locatie : Hotel van der Valk Borchsingel 53, Eelderwolde 

________________________________________________________________ 

 

1. Opening en Welkom 

 Peter Redeker heet namens het bestuur iedereen welkom. Voor het eerst weer bij elkaar 

sinds 3 jaar en verontschuldigd de andere 2 bestuursleden voor hun afwezigheid en licht 

dit kort toe. 

 

2. Mededelingen 

 Afmelding van Willie Dieterman(voorzitter) en  Esther Metting (bestuurslid)  

 

3. Reactie op de schriftelijke vergaderronde van de ledenvergadering van 21 

mei 2021 

 De leden hadden de mogelijkheid om te reageren en vragen te stellen op het jaarverslag 

2020 en de begroting 2021 via de digitale weg. 1 van onze leden heeft daar gebruik van 

gemaakt. 

 Het verslag 2020 en begroting 2021 is daarmee op 21 mei vastgesteld en goedgekeurd. 

 

4. Presentatie koersontwikkeling ReumaNederland 

 Via een PowerPoint presentatie licht Peter Redeker kort toe wat de beweegredenen zijn 

van ReumaNederland voor deze koerswijziging. In het kort komt het erop neer dat 

 ReumaNederland een grotere groep reumapatiënten wil bereiken dan de paar procent 

die nu via RPV's wordt bereikt en waar wel veel geld naar toegaat, tevens is de 

kwetsbaarheid van de RPV besturen en vrijwilligers een andere motivatie. 

 De huidige werkwijze is niet houdbaar en toekomstbestendig. Via een werkgroep hebben 

er een aantal RPV's meegedacht met RN over de te verlopen koerswijziging. 

 Het uiteindelijke koersdocument is besproken met alle RPV's en daar is niet zo positief 

op gereageerd, maar het is een gelopen race en het staat vast. De subsidie voor de RPV's 

stopt op 1 januari 2024. 

 

 De 2 peilers van het koersdocument zijn:  

 1. Beweegactiviteiten, overdragen en onderbrengen bij derden (commercieel) zoals 

zwembaden, sportinstellingen, fysiotherapie. 

 Onze therapeuten hebben aangegeven het niet te willen overnemen maar zijn bereid 

ingehuurd te worden door de baden voor hetzelfde inkomen. 
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 2. RPV's vervangen door reumateams. 

 Het is de bedoeling dat er een landelijk Netwerk ontstaat met duizenden vrijwilligers 

voor de reumateams, maar of dit een bestaansrecht heeft als de RPV's al geen 

vrijwilligers kunnen vinden. 

 Inmiddels zijn al meer als de helft van de RPV's gestopt. 

 

 Willem Kiewiet; Met welke partijen praat RN? 

 RN praat alleen met landelijke organisaties en niet lokaal. 

 Olga Riddersma; Hydro kan dan niet meer vergoed worden door de zorgverzekeraar als 

het niet door een therapeut wordt gegeven? 

 Dit klopt, dan kan er geen vergoeding vanuit de zorgverzekering zijn. 

 Emma Dijkstra; Wordt er wel subsidie gegeven aan de invoering van een landelijke 

website waar je terecht kan voor beweegtherapie? 

 Nee, hele subsidie Hydrotherapie vervalt. 

 Henk Overzet; Voormalig secretaris van de RPV, 20 jaar geleden wilden ze de RPV's al 

opheffen toen voor gevochten om het te behouden. Het voelt nu net of ze de tijd hebben 

afgewacht om het nu alsnog te kunnen veranderen. 

 Emma Dijkstra; Vind dat het meer de richting op gaat op onderzoek(wat ook belangrijk 

is) maar dat belangenbehartiging en lotgenotencontact gaat vervagen.  

 Emma  Dijkstra; Hoe  gaat het met de collecte?  

 Die blijft maar niet meer vanuit de RPV's. 

 Willem Kiewiet; Is bang dat als er geen lokale motivatie middels een RPV is voor de 

collecte dat het gaat vervagen qua inzet en inleg van donaties. 

  

 Het Bestuur geeft nog wel mee dat als er geen vrijwilligers opstaan om mee te helpen 

deze koerswijziging te realiseren dat het dan kan resulteren in een vroegtijdig opheffen 

van de RPV Groningen!  

   

5. Jaarverslag 2021 

 Presentatie jaarcijfers 2021 

 Er is in de cijfers een tekort te zien bij de Hydro, dit komt doordat het bestuur in de tijd 

van Covid het soms nog niet verantwoord vond te herstarten maar de baden al wel weer 

open waren en de huur van de baden dan wel betaald moest worden. Verder is het 

vermogen toegenomen door het niet kunnen organiseren van activiteiten. 

  

Verslag kascommissie 

 29 april heeft de kascontrole plaatsgevonden in het verenigingsgebouw. Willem Kiewiet 

spreekt namens de hele kascommissie zijn waardering uit hoe goed en verzorgt het er uit 

ziet. Met 1 kleine opmerking om kleine kasverschillen beter te documenteren zodat deze 

beter kunnen worden beoordeeld.  

 

Decharge bestuur 

 Het bestuur wordt decharge verleend door de leden. 

  

 

Goedkeuring jaarverslag 2021 

 Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd. 
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Benoeming kascommissie 2022 

 Erik Bruining, Harm Drenth en Juneke Wijnsouw zijn bereid gevonden om in de 

kascommissie plaats te nemen. 

 6.  Goedkeuring begroting 

 Er wordt uitgegaan van een begroting dat we alles weer kunnen oppakken dit jaar. 

 De begroting voor 2022 wordt goedgekeurd. 

• Harm Drenth; Wat gebeurd er met het geld dat er op 1 januari 2024 nog op de rekening 

van de RPV staat? Statutair is vastgesteld dat het ten goede moet komen aan de 

reumapatiënt. De leden besluiten hier uiteindelijk over.  

• Geopperd wordt dat er in ieder geval iets van een afscheidsfeestje komt als de RPV 

wordt opgeheven en misschien is dat nog te combineren met een reuma gerelateerd 

thema! 

• Bestuur hoort graag suggesties van de leden wat er volgens statutair kunnen met het 

geld zou moeten gebeuren. 

  

7.  Bestuursverkiezing 

 Volgens rooster van aftreden is Willie Dieterman aftredend maar stelt zich herkiesbaar. 

 De leden gaan akkoord met de herbenoeming. 

 

8.  Rondvraag en sluiting 

 Niemand heeft meer iets voor de rondvraag. 

 De kascommissie wordt nog bedankt met een attentie voor hun inzet. 

 Tevens wordt Juneke Wijnsouw bedankt voor al haar inzet in de afgelopen jaren voor de 

RPV, nu ze stopt als vrijwilliger bij de RPV Groningen. 

 

 Peter Redeker bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering 

en wenst iedereen een wel thuis. 

  

 


