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Secretarieel jaarverslag 2021 
 
1. Algemeen 
Ook dit jaar heeft corona ons weer volledig in de greep. Met de nodige gevolgen voor onze 
beweeggroepen. Maar ook de zoektocht naar nieuwe therapeuten voor de avond-beweeggroepen 
heeft ons behoorlijk bezig gehouden. In dit verslag vindt u daar meer informatie over.  
 
2. Vereniging 

 
a Bestuurssamenstelling 

Voorzitter  Berry Dekkers   (stopt per 01-02-2022 - vacature) 
Penningmeester Marga van Zutphen  (stopt per 01-02-2022 - vacature) 
Secretaris  Chantal Huijberts 
Co-secretaris   Birgitte Broeren  
Lid   Mirjam Elemans 
Lid   Esther van de Velden  (moet nog benoemd worden door de jaarvergadering) 
 
Astrid Davis heeft in mei aangegeven te stoppen als bestuurslid vanwege een vaste aanstelling en 
meer uitbreiding van haar werkuren . 
 
Berry Dekkers heeft op de vorige jaarvergadering al aangegeven te stoppen bij de volgende jaar 
vergadering van 2021. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
Marga van Zutphen is aan een opleiding begonnen en heeft daardoor geen tijd meer om het 
penningmeesterschap te volbrengen. Ook voor het penningmeesterschap zijn we dus op zoek naar 
een nieuwe kandidaat. Haar man Emile is vooralsnog bereid om ons te ondersteunen bij het 
penningmeesterschap ter overbrugging naar een nieuwe penningmeester.  
 

b Ledental 
2021 begonnen we met 73 leden 
We sloten 2021 af met 90 leden  
 

c Opbouw lidmaatschap 
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: 

o de digitale nieuwsbrief van onze vereniging (3 tot 4 keer per jaar) 
o de mogelijkheid tot gratis deelname aan informatiebijeenkomsten over reuma. 
o de mogelijkheid tot deelname aan lotgenotenbijeenkomsten. 
o de mogelijkheid tot deelname aan de wandelactiviteiten. 

http://vbmfdemeierij.123website.nl/
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• 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.  
 

d Compensatie 2022 
Begin december krijgen alle leden een brief omtrent de compensatie die er gegeven word voor het 
komende jaar.  
 
samenvattend komt het hier op neer: 
- Leden welke in 2020 reeds contributie hebben betaald betalen bij de herstart alleen de 
basiscontributie ( €25,=). Na twee kwartalen betalen zij aanvullend contributie op basis van tijdstip 
herstart. 
- Leden welke na 2020 lid zijn geworden betalen bij de herstart de basiscontributie en kwartaal 1 en 2 
( €25,= + €37,50 + €37,50 = €100,=). Na twee kwartalen betalen zij aanvullend contributie op basis 
van tijdstip herstart 
Voor de uitgebreide uitleg verwijs ik graag naar de brief van 09-12-2021 

 
3. Leden aanbod 

a Water-beweeggroepen 
Dinsdag middag van 12.00 – 13.00 uur  
Dinsdag avond   van 18.00 – 19.00 uur 
Donderdag avond van 18.00 – 19.00 uur 
Vrijdag middag  van 12.00 – 13.00 uur 
Vrijdag middag  van 13.00 – 14.00 uur 
 

b Themabijeenkomsten 
Vanwege corona hebben we geen themabijeenkomsten gehad. 
 

c Lotgenotencontact 
Vanwege corona hebben we ook geen lotgenotencontact gehad. 
Wel was de kantine van het zwembad na de beweeggroepen weer open zodat er toch een aantal 
keer een kopje koffie gedronken kon worden.  
 
Eind december ontvangen alle leden digitaal een kerstkaart van de vereniging.  
 
4. Bestuurlijke mededelingen 

a Wet WBTR 
Deze wet is 21 Juli 2021 in werking getreden. 
De WBTR biedt voor stichtingen en verenigingen een wettelijke grondslag voor invoering van een 
toezichthoudend orgaan. Een wettelijke grondslag voor de raad van commissarissen bestond al voor 
de BV, NV, coöperatie en de OWM, maar ontbrak nog voor de stichting en vereniging. 
 
Aan de werkwijze van deze wet voldoen we als vereniging. We houden de ontwikkelingen van deze 
wet en wat het verder betekend voor verenigingen in de gaten. Als er actie voor ondernomen moet 
worden zullen we dat logischerwijs doen. 
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5. Corona  
We sloten het jaar 2020 af met het voornemen om op 1 maart 2021 de water-beweeggroepen weer 
te hervatten.  
Helaas hebben we de herstart helemaal moeten uitstellen tot na de zomervakantie.  
Gelukkig konden we op 7 september dan eindelijk weer opstarten. Vanaf 2 november werd de 
corona-check geïntroduceerd. Alles maar voor korte duur want vanwege nieuwe maatregelen die 
door de vele corona-besmettingen weer noodzakelijk waren hebben we op 27 november alweer 
moeten besluiten tot het stilleggen van de beweeggroepen. Dit in ieder geval tot 1 januari 2022. 
 
6. Fysiotherapeuten 
MedNet, de fysiotherapie-praktijk die de fysiotherapeut van onze donderdagavond beweeggroep 
verzorgde, heeft in het voorjaar aangegeven dat ze geen vervanging konden vinden voor Roxanne die 
na haar zwangerschapsverlof niet meer terug komt als begeleider van onze beweeggroep.  
Ook geeft fysiotherapie praktijk Dona aan dat ze helaas in september de dinsdag avondgroep niet 
meer kunnen begeleiden.  
Door long covid is het topdrukte in de fysio-praktijken.  
We gaan als bestuur onmiddellijk op zoek naar nieuwe therapeuten voor de twee avondgroepen. 
Even lijkt het gelukt echter krijgt de therapeut die toegezegd had te komen, een andere baan 
waardoor ze ons niet vooruit kon helpen. Door goede contacten met andere RPV’s vonden we voor 
de herstart van onze beweeggroepen gelukkig toch twee fysiotherapeuten bereid die ons tijdelijk uit 
de brand wilden helpen, totdat er een definitieve oplossing zou komen. Berber van Noord en Jolande 
Peerenboom hebben onze groepen tijdelijk heel goed opgevangen en gaven aan dat uiterlijk te willen 
doen tot 1 januari 2022. Voor hun inzet bedankten we hen met een cadeaubon en een kaart. Door 
het abrupt moeten stilleggen van de beweeggroepen kregen ze deze per post.  
 
In december 2021 hebben we na een hele lange zoektocht toch twee nieuwe fysiotherapeuten 
bereid gevonden om onze avondgroepen te gaan verzorgen. Enorm dankbaar dat we in zo’n 
roerende tijd waarin elke fysiopraktijk openstaande vacatures heeft het toch voor elkaar hebben 
gekregen om fysiotherapeuten te vinden. Vanaf de herstart in 2022 zullen Marlijne van Zandvoort en 
Janny van de Boogaart de avondgroepen gaan verzorgen.  
 
7. Reuma Nederland 

a Collecte 
Schijndel kende sinds dit jaar voor het eerst, net als veel omliggende gemeenten, een “Goede doelen 
week”.  
Omdat we een RPV zijn hebben we min of meer de “verplichting” om te collecteren voor Reuma 
Nederland. Ook onze vereniging heeft hiervoor zijn collectanten die op pad gaan.  
Dit jaar in Schijndel dus voor het eerst niet in de collecte week van Reuma Nederland zelf maar in de 
Goede doelen week.  
 

b Besturen dag 
Vanwege corona heeft er geen besturendag plaatsgevonden. Wel hebben we diverse malen contact 
gehad met ReumaNederland omtrent de nieuwe koers die ReumaNederland gaat inzetten. 
 

c Koerswijziging ReumaNederland  
ReumaNederland heeft in 2020 al aangegeven dat er een aantal veranderingen aan zouden komen 
omdat het huidige beleid wat ze voeren financieel niet haalbaar blijft.  
Dit jaar kwam ReumaNederland met een voorstel voor een koerswijziging wat ze kenbaar gemaakt 
hebben in een koersdocument en een tijdlijn waarin de veranderingen plaats zullen vinden. 
Op 26 Juli hebben diverse bestuursleden daarover een digitale meeting gehad met een afgevaardigde 
van ReumaNederland. 
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Kort door de bocht staat er in het koersdocument dat de RPV’s (reuma-patiëntenverenigingen) gaan 
wegvallen in de toekomst.  
Je kunt dan alleen bij RN terecht voor projecten.  
Het wordt er voor patiënten niet beter op. De kosten zullen omhoog gaan en misschien worden de 
beweeggroepen niet “overal” meer gegeven. Wat dus zorgt voor meer reistijd voor de 
reumapatiënten. 
Er komen wel regionale werkgroepen maar die gaan dan over een veel groter gebied samen Reuma 
Nederland vertegenwoordigen.  
Wij voelen er als bestuur heel weinig voor om in zo’n regionale werkgroep te stappen. 
 
Veel RPV’s zijn geschokt over de uitkomst van de online bijeenkomsten over de koers die 
ReumaNederland wil gaan volgen. Vooral het stopzetten van de financiële bijdragen voor 
beweeggroepen hakt er bij veel verenigingen erg in.  
Er gaat een gezamenlijke mail van alle RPV’s uit naar ReumaNederland waarin we een tegengeluid 
laten horen. Echter, het besluit van ReumaNederland staat vast is hun reactie. 
Wij als bestuur zijn dan ook teleurgesteld in hun besluit. We beslissen dat wij als bestuur hoe dan ook 
door zullen gaan met ons beweegaanbod, tenzij de jaarvergadering anders besluit. 
Met of zonder de steun van ReumaNederland. 
 
8. KNZB 
De KNZB heeft in corona-tijd meermaals contact met ons gehad over hoe het met ons ging. Niet dat 
ze zoveel konden betekenen voor ons, maar het gebaar dat we niet vergeten zijn, wordt zeer 
gewaardeerd.  
 
We betalen momenteel nog steeds alleen maar contributie voor 7 bestuursleden aan de KNZB. 
 
9. PR 

a Beursvloer 
Vanwege corona heeft de beursvloer niet plaats gevonden.  
 

b Rabobank Club Support 
Ook dit jaar hebben we meegedaan met de jaarlijkse Rabobank club support. Verschillende leden en 
niet leden hebben op onze vereniging gestemd wat ons ook dit jaar weer een mooi bedrag 
opleverde. Alle stemmers bedankt hiervoor. 
 

c Sponsoren 
Sponsor actie ViaSana: 
Via ons lid Leidie Dam konden we meedoen aan een sponsoractie van ViaSana. Helaas werden we 
door te weinig stemmen niet uitgeloot voor een nominatie.  
Ook de Plus heeft een sponsoractie gehad waar we een heel mooi bedrag hebben opgehaald voor 
onze vereniging. Zie financieel jaarverslag.   
 
De sponsoren van de nieuwsbrief en de website hebben het gehele jaar geen bijdrage hoeven te 
leveren in verband met corona.  
 

d Statiegeld-acties 
Ondanks corona hebben we verschillende statiegeld-acties gehad die mooie bedragen opleverden. 
Zie financieel jaarverslag. 
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e Nieuwsbrief 
Dit jaar zijn er weer 4 mooie informatieve nieuwsbrieven naar de leden uitgegaan. 
Namelijk in Februari, April, Oktober en December van afgelopen jaar.  
 
10. Tot Slot 
Ook dit jaar hebben wij als bestuur ondanks de coronamaatregelen en de problemen die dit voor ons 
veroorzaakt zeker niet stil gezeten. Vooral de zoektocht naar nieuwe fysiotherapeuten heeft de 
nodige inspanning gekost. Gelukkig uiteindelijk met succes. 
Voor nu gaan we ons richten op mensen die hopelijk bereid zijn om ons te ondersteunen in de 
vacatures die zijn ontstaan van onze vereniging. En natuurlijk op het behoud van onze 
beweeggroepen, zodat de vereniging kan blijven draaien zoals u gewent bent van ons.  
 
Maar bovenal hopen we dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar weer wat vaker kunnen 
ontmoeten tijdens de beweegmomenten en daarbuiten.  
 
Als laatste wil ik graag iedereen die iets voor of namens onze vereniging iets heeft betekend heel 
hartelijk danken voor hun bijdrage. Samen staan we sterk.  
 
Namens het bestuur, 
 
Chantal Huijberts 
Secretaris Reumabeweeggroep de Meierij 
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