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Secretarieel jaarverslag 2020 
1. Algemeen 

Het afgelopen jaar is de hele wereld in de ban geweest van het Covid-19 virus. Het heeft een grote 
weerslag gehad op ons als mens maar zeker ook op ons als vereniging. 
Ondanks dat we vele maanden stil hebben gelegen met onze beweegactiviteiten heeft het bestuur 
zeker niet stil gezeten. In dit verslag een samenvatting van wat er zoal gebeurd is. 
 
2. Vereniging 

a. Bestuurssamenstelling 

De bestuurssamenstelling was als volgt: 
Voorzitter  Berry Dekkers 
Penningmeester Marga van Zutphen 
Secretaris  Chantal Huijberts 
Lid   Birgitte Broeren 
Lid   Mirjam Elemans 
Lid   Astrid Davis 
Birgitte ondersteunt Chantal nog steeds op vele vlakken met het secretariaat. 
 

b. Ledental 

2020 begonnen we met 72 leden 
We sloten 2020 af met 79 Leden 
 

c. Opbouw lidmaatschap en ledenaanbod 

Het lidmaatschap van de vereniging bestaat uit een verplicht basislidmaatschap met daarnaast een 
mogelijke uitbreiding van het lidmaatschap. 
 

• Basislidmaatschap         € 25,- per jaar 
Met dit lidmaatschap bent u lid van onze reumapatiëntenvereniging. 
Bij deze algemene vorm van lidmaatschap krijgt u: 
– de digitale nieuwsbrief van onze vereniging (3 tot 4 keer per jaar) 
– de mogelijkheid tot gratis deelname aan informatiebijeenkomsten over reuma. 
– de mogelijkheid tot deelname aan lotgenotenbijeenkomsten. 
– de mogelijkheid tot deelname aan de wandelactiviteiten. 
 

• Water-beweegactiviteit   € 150,- per jaar 
Met deze uitbreiding kunt u 1 keer per week deelnemen aan onze water-beweegactiviteit. 
Wilt u vaker bewegen in een water-beweeggroep kan dat. Het bedrag wordt dan logischerwijs 
aangepast aan het aantal keren per week dat u wilt deelnemen.  
De tijden van onze water beweeggroepen zijn: 
Dinsdag middag van 12.00 – 13.00 uur  
Dinsdag avond   van 18.00 – 19.00 uur 
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Donderdag avond van 18.00 – 19.00 uur 
Vrijdag middag  van 12.00 – 13.00 uur 
Vrijdag middag  van 13.00 – 14.00 uur 
 

• Yoga          
Yoga was ook een onderdeel waaruit de leden konden kiezen als aanvulling op hun 
basislidmaatschap. Maar helaas heeft corona deze beweegactiviteit weinig kans gegeven om zich 
goed te ontplooien en hebben we moeten besluiten om deze beweegactiviteit te stoppen. 
 

3. Corona  

Vanwege corona is het hele jaar anders verlopen dan normaal. 
Hieronder volgt op chronologische wijze wat er zoal is gebeurd in onze vereniging. 
 

a. Januari 

• In januari durfden we de stap te maken om een 5de groep op te starten, vanwege de grote 
belangstelling voor de water beweeggroepen. Daarvoor moesten we natuurlijk meer betalen. 
Meer kosten voor het bad en meer kosten voor de fysio.  

• Daarnaast durfden we in januari de start te maken met een pilot voor yoga.  
Voor deze pilot hadden we om uit de kosten te komen  en het “rendabel” te maken een aantal 
richtlijnen voor ons zelf. 
o Een minimum aantal deelnemers, maar wel een eigen groep speciaal op reuma gericht. 
o Een proefperiode, bestaande uit  een blok van 12 lessen, die na een periode herhaald zou 

worden en daarna geëvalueerd. 
 

b. Eind Februari / Maart 

• Met beiden zijn we gestart en toen kwam Covid-19. 
Voor de 5de water groep betekende dit  dat er geen nieuwe leden meer instroomden. En dat  de 
PR volledig inzakte omdat we “niks” te bieden hadden. 
Voor de Yoga geldt eenzelfde verhaal. We hadden wel wat mensen maar het aantal groeide niet. 
Vanwege Corona zijn er tijdelijk wat online lessen geweest en later in de buitenlucht weer 
opgepakt.  
Dat Corona geen goede basis is voor deze twee elementen hoeven we jullie niet uit te leggen.  
Een meevaller is wel dat doordat alles dicht ging we hierdoor ook geen betalingen hebben 
hoeven te doen. Dit heeft er voor gezorgd  dat de schade beperkt is gebleven en een enorme 
kostenpost is uitgebleven. 

• Echter hebben we wel moeten besluiten om te stoppen met de yoga. Het kostte ons teveel geld 
in de pilot doordat er geen nieuwe leden bij kwamen.  
We hebben het nog wel op de website staan, echter nu verwijzen we inmiddels alleen door naar 
Zen Natuurlijk. De verantwoording en de risico’s voor de groep dragen we niet meer. De leden 
die zich hadden aangemeld voor de yoga zijn overgenomen door Zen Natuurlijk. 
Overigens is het tarief nagenoeg hetzelfde als toen wij het faciliteerden.  

 
Maar corona had niet alleen grote gevolgen voor de twee elementen in opstart. 
Ook alle andere activiteiten hebben enorm geleden onder de maatregelen. 
 

• Begin maart wordt corona meer en meer bekend en worden ook de risico’s schrikbarend 
duidelijk. Vanaf de eerste besmettingen in Nederland heeft het bestuur het nieuws gevolgd en 
hebben we veel overleg  met elkaar gepleegd. 

• Op 9 maart hebben we besloten tot een tijdelijke stop van de beweeggroepen. We zijn als 
bestuur ons gaan beraden of het nog verantwoord was. Het zwembad was nog wel open maar 
onder strikte voorwaarden.  
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• Op 10 maart besluiten we onze jaarvergadering uit te stellen tot nader bericht. 

• Op 11 maart worden alle leden geïnformeerd over een tijdelijke stop van alle beweegactiviteiten. 
Ook gaat er een persbericht uit naar de lokale media.  

• Op 13 maart nam het zwembad eigenlijk de beslissing voor ons door de deuren te sluiten en alles 
stil te leggen. Op deze dag werden alle leden opnieuw geïnformeerd.  

• 27 Maart. Hart onder de riem actie. Een attentie in de vorm van een bosje tulpen en een brief 
gaat naar alle leden van onze vereniging.  

 
c. Mei 

• Op 22 Mei hebben we een brief naar alle leden gestuurd met daarin de mededeling dat we bij de 
langzame heropening van de zwembaden nog geen gebruik zouden maken van het zwembad. 
Vanwege de extra maatregelen die nog van toepassing waren spreken we de hoop en 
voornemens uit om na de zomervakantie wel te kunnen starten met de beweegroepen. 

• Financieel gezien heeft de periode dat we geen gebruik hebben gemaakt van het zwembad door 
het COVID-19 virus geen consequenties. Het bedrag wat we daar aan kwijt zouden zijn is niet 
betaald.  Er zijn hiervoor namelijk geen rekeningen ontvangen van de gemeente. 

• Echter wat wel doorliep was de KNZB contributie. Daarover is geen compensatie ontvangen. 
 

d. Juni  

• De zwembaden gingen langzaam aan weer open maar met nog zeer strenge maatregelen. 

• Op 12 Juni hebben we alle leden een brief gestuurd met daarin de uitleg dat we het met de 
geldende maatregelen nog niet verantwoord vonden open te gaan.  Een beslissing die we 
genomen hebben op adviezen van ReumaNederland, Reumatologen, het RIVM en de gemeente. 
Het zwembad draaide op dat moment zonder douches, wc, kleedkamer enz.  

 
e. Juli 

• Op 7 juli kunnen we jullie allemaal melden dat het zeker is dat we na de zomervakantie gaan 
starten met de water-beweeggroepen. Dit op basis van het dan versoepelde beleid. 

 
f. Augustus 

• Ruim een week voor alles weer zou gaan starten hebben we nog contact gehad met de 
gemeente omtrent de maatregelen en of het verantwoord genoeg was om op te starten. 
Langzaam liepen de besmettingen weer her en der op  en werden alweer activiteiten stilgelegd. 
Maar daaruit bleek dat er geen reden was om niet door te gaan. 

• Maandag 24 augustus hebben we nog een bestuursvergadering gehad. Ook toen was er geen 
reden om de zaak stil te leggen, ondanks de toch weer aangescherpte RIVM maatregelen. 

• Dinsdag 25 augustus. De eerste groep start weer met bewegen in water. Echter, aangekomen bij 
het zwembad blijken zaken er heel anders aan toe te gaan dan wij hadden vernomen. De 
maatregelen waren in het weekend daarvoor weer aangescherpt.  

• Wij als bestuur stonden op dat moment voor een enorm moeilijk te nemen besluit. Gaan we op 
deze basis wel door met het aanbieden van de water beweeggroepen, is het verantwoord 
genoeg of gaan we toch besluiten tot het stilleggen van de activiteiten. 
Na uitvoerig overleg hebben we besloten tot het met onmiddellijke ingang stoppen van de 
water- beweeggroepen. De gezondheid van onze leden stond voorop, we wilden geen enkel 
risico op gezondheidsklachten nemen. We hebben direct de avondgroep van die dag afgebeld en 
er ging een mail met uitleg naar alle leden toe. 

• We zijn tot dit besluit gekomen omdat de maatregelen in het zwembad veel omslachtiger zijn 
dan we hadden verwacht.  
o Men moet buiten wachten en natuurlijk op 1,5 meter.  

Dit is nu nog goed te doen omdat het droog is maar wat bij regenachtig weer…… 
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o Er moet een corona “verantwoordelijke” worden aangewezen. 
o Er is de standaard verplichte gezondheid check die gedaan wordt door de corona 

verantwoordelijke. Bij twijfel stuurt deze de persoon terug naar huis. 
o Kunnen wij deze verantwoording nemen? 
o De zwemkleding moet je thuis al aan doen. 
o Van buiten ga je in de kantine je schoenen wisselen en kleding uitdoen. 
o Alle kleding moet in een tas, maar je kan geen gebruik maken van het tassenrek en/of 

kluisjes. 
o Na zwemmen mag je max 1 min afspoelen zonder gebruik van zeep/shampoo. 
o Beperkingen met betrekking tot het omkleden  
o Geen gebruik van de föhns. 
o Buiten het bad altijd 1,5 meter afstand. 
o De corona verantwoordelijke screent dus vooraf de mensen maar houdt in het bad ook in de 

gaten dat er niemand ziek wordt.  
o Er moet een lijst met aanwezigen bijgehouden worden met naam en telefoonnummer door 

de corona verantwoordelijke. 

• De regels werden de vrijdag voor de start van de water beweeggroepen weer scherper 
aangetrokken door de gemeente. De communicatie hierover verliep dusdanig dat wij er te laat 
kennis van konden nemen. 

• We hebben ons in het besluit heel goed gerealiseerd dat we het niet voor iedereen goed kunnen 
doen. Echter hebben we naar eer en geweten dit besluit genomen.  

• We zijn voorzichtig. Zowel met jullie gezondheid, maar ook met betrekking tot de financiën.  
We willen geen grote pot geld, maar wel een gezonde vereniging die het beste met iedereen 
voor heeft. We hebben vorig jaar al een contributie verlaging gedaan. Zelfs de hoop gehad dit 
jaar dat ook te doen. Echter toen kwam corona. 
 
g. September 

• Op 7 September kunnen we eindelijk de uitgestelde jaarvergadering van 2019 houden. Deze vind 
plaats in ’t Spectrum. Een plaats waar we heel goed 1,5 meter afstand kunnen houden. Hierbij 
waren 21 leden aanwezig. 8 leden hadden zich afgemeld.  
 
h. Oktober 

• De notulen van de jaarvergadering werd verstuurd naar alle leden, pas in de volgende 
jaarvergadering worden deze vastgesteld. 

• Een eventuele herstart word overwogen maar gezien de onzekere tijd rondom covid-19 word 
besloten we dit niet te doen 

• De website en mail  gaan over naar een ander bedrijf voor de hosting. Daarmee zijn hopelijk de 
problemen die de laatste tijd spelen verleden tijd. Ook wordt de website helemaal opnieuw 
gebouwd en geüpdatet.  

 
i. November 

• Deze maand zijn er geen noemenswaardige gebeurtenissen. 
 

j. December 

• We besluiten dat we in principe per 1 maart herstarten. De leden worden hierover geïnformeerd 
door middel van een brief per mail.  
Ook staat hierin hoe we onze leden compenseren voor bijna een heel jaar geen water 
beweeggroep door Covid-19 
Leden ontvangen ter compensatie van het gemis door Covid-19 een korting van €112,50 euro per 
beweeggroep over 2020 en €37,50 korting per beweeggroep in 2021. Dit laatste bedrag vanwege 
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start vanaf 1 maart. De compensatie over 2020 wordt alleen gegeven als in 2021 aan hetzelfde 
aantal beweeggroepen wordt deelgenomen als in 2020. Ga je terug van 2 naar 1 groep dan 
ontvang je slechts over 1 groep compensatie. Concreet betekent dit dat alle leden door deze 
compensatie in 2021 allemaal €25,- contributie betalen. Dat is de hoogte van de basiscontributie. 
Dit komt omdat je of over 1 groep of over 2 groepen compensatie ontvangt. 

• Er gaat een kerstkaart met attentie uit naar de leden. 
 
4. Tot Slot 

Het was een enorm roerig jaar wat volledig in het teken stond van corona. 
We hopen volgend jaar de draad weer op te kunnen pakken en weer enigszins naar normaal te 
kunnen voor zover dat mogelijk is. 
Ik wil iedereen die iets betekend heeft voor of namens onze verenging van harte bedanken voor hun 
bijdrage en inzet. Vooral in deze rare roerige tijd doet het ons goed dat we als vereniging er voor 
elkaar zijn.  
 
Blijf gezond en zorg een beetje voor elkaar. 
 
Namens het bestuur, 
 
Chantal Huijberts 
Secretaris Reumabeweeggroep de Meierij  
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