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Carnaval	2020
in	het	bad
Voor	wie	denkt	dat	het	in
het	bad	altijd	een	serieuze

zaak	is	moet	toch	even	goed	naar	deze
foto's	kijken.
Volgens	mij	hebben	deze	leden	heel	veel
plezier	gehad	en	hebben	zij	zich	feestelijk
bewogen	in	heerlijk	warm	water.
Ook	dat	kan	bij	Reumabeweeggroep	de
Meierij.	En	als	je	denkt	dat	het	bestuur
hier	een	aandeel	in	heeft	gehad?	Mooi
niet.	Een	heel	mooi	initiatief	vanuit	de
groep	zelf.

Nieuwjaarsborrel	2020
Op	zondag	19	januari	organiseerde
Reumabeweeggroep	de	Meierij	voor	het
eerst	een	echte	Nieuwjaarsborrel	in	het
Gasthuis	in	Schijndel.
Ook	bij	deze	activiteit	waren	we	weer	de
gast	in	de	mooie	authentieke	kapel	van
het	oude	klooster	op	de	Boschweg	in
Schijndel.
Helaas	was	het	tot	het	laatste	moment
spannend	hoeveel	leden	we	de	hand
mochten	gaan	schudden.	Het	leek	er
lange	tijd	op	dat	we	ook	deze	middag
zouden	moeten	afblazen	in	varband	met
een	te	geringe	belangstelling.	Gelukkig
waren	er	uiteindelijk	toch	een	kwart	van
onze	leden	aanwezig	en	werd	het	een
gezellige	en	gemoedelijke	middag	waarop
weer	volop	werd	bijgepraat.	Tevens
konden	we	weer	genieten	van	het	nodige
lekkers	dat	wederom	beschikbaar	was
gesteld	door	de	Plus	uit	Schijndel.
Uiteraard	hartelijk	dank	daarvoor.	Vanuit
de	vereniging	waren	er	enkele
consumpties.
Kortom,	de	goede	ingredienten	voor	een
gezellige	middag.	Gasthuis	bedankt	voor
de	Gastvrijheid.
Het	bestuur	zal	zich	dit	jaar	verder
beraden	of	en	hoe	deze	vorm	van
lotgenotencontact	vorm	gegeven	kan
worden.	Een	lastige	opgave.	In	de
enquete	die	eerder	werd	gehouden	kwam
een	Nieuwjaarsborrel	duidelijk	naar	voren
als	een	gewenste	activiteit.	Ondanks	dat
gegeven	viel	de	opkomst	toch	wat	tegen.
Maar....wie	weet,	volgend	jaar	meer
interesse.
Wat	we	ook	niet	moeten	vergeten	is	dat
de	reacties	van	diegenen	die	wel	geweest
zijn	overwegend	positief	waren.	En,	daar
doen	we	het	uiteindelijk	toch	voor.
Op	naar	2021		in	een	hopenlijk	voor
eenieder	heel	fijn	2020!

	

	

Even	voorstellen............

Sommigen	van	jullie	zullen
mij	al	kennen	van	het	zwemmen,	maar
voor	alle	anderen	zal	ik	me	even
voorstellen.	Mijn	naam	is	Astrid	Davis	en
dit	is	mijn	tweede	jaar	bij	de	club.
Ik	woon	in	Den	Bosch	en	ben	getrouwd
met	een	gezellige	Amerikaan.	Sinds	mijn
28	ste	heb	ik	reumatoïde	arthritis.	Ik	heb
in	het	Jeroen	Bosch	ziekenhuis	de	reuma
dagbehandeling	gevolgd	onder	leiding	van
een	reumatoloog,	een	fysiotherapeut	en
een	psycholoog.	Tijdens	dit	programma
van	6	weken	gingen	we	iedere	week
meerdere	keren	zwemmen	en	zo	ben	ik
uiteindelijk	een	zwemSTER	geworden.
Ik	heb	onze	beweeggroep	meteen	als
heel	positief	ervaren.	Niet	alleen	de
begeleiding	van	onze	fysiotherapeuten,
maar	vooral	het	onderlinge	contact.	Het	is
altijd	prettig	om	met	mensen	te	kunnen
praten	over	je	aandoening	die	je	ook	echt
begrijpen.	In	het	water	zijn	we	namelijk
allemaal	flexibel,	maar	als	we	eruit	komen
oei	oei	oei.
Toen	mij	gevraagd	werd	om	lid	te	worden
van	het	bestuur,	was	ik	dan	natuurlijk	ook
meteen	enthousiast.	Wie	wil	zich	nou	niet
inzetten	voor	zo’n	geweldige	groep
reumapatiënten	die	iedere	week	weer
oefenen	in	het	water	op	het
“Zwanenmeer”.	Ik	zal	me	voor	100%
inzetten	en	dan	hoop	ik	dat	jullie	straks
net	zo	trots	op	mij	kunnen	zijn	als	jullie	nu
zijn	op	jullie	huidige	bestuur,	want	het	zijn
allemaal	kanjers.
	
Met	vriendelijke	groet,
Astrid	Davis

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief

Woordje	van	de	Voorzitter

Beste	lezer,

In	de	vorige	Nieuwsbrief	heb	ik	u	laten	weten
hoe	trots	ik	was	op	alles	wat	er	in	2019	was
gebeurd	in	onze	vereniging.	Daarnaast	waren
er	natuurlijk	de	allerbeste	wensen	voor	2020.
Het	bestuur	is	ook	dit	jaar	weer	goed
begonnen.
We	zijn	in	januari	van	start	gegaan	met	de
5de	beweeggroep	Bewegen	in	warm	water""
en	een	pilot	met	Yoga-groep.	De	reacties	zijn
prima.	Waar	het	nog	wel	aan	schort	zijn	het
aantal	deelnemers.	We	zijn	gewend	dat	rond
de	wisseling	van	het	verenigingsjaar	het
aantal	leden	wat	terugzakt.	En	voor	de	Yoga	is
het	zelfs	een	geheel	nieuw	terrein.
Wij	zouden	het	fijn	vinden	als	u	in	eigen	kring
het	aanbod	van	onze	vereniging	onder	de
aandacht	zou	willen	brengen.	Er	werkt
namelijk	niets	zo	goed	als	reclame	van	mond
tot	mond........
In	januari	hadden	we	onze	eerste
Nieuwjaarsborrel.	Hierover	leest	u	in	deze
Nieuwsbrief	wat	meer.	Ook	treft	u	in	deze
Nieuwsbrief	in	de	linkerkolom	weer	de	nodige
informatie	vanuit	ReumaNederland.	Dit	keer
staat	het	Fenomeen	van	Raynaud	centraal.	
Daarnaast	staat	in	de	linkerkolom	informatie
vanuit	ReumaNederland	over	het	Coranavirus
en	Reuma.
Best	zware	items,	dus	we	sluiten	de
linkerkolom	af	met	wat	luchtiger	onderwerpen.
De	rechterkolom	bevat	een	groot	aantal	zaken
met	betrekking	tot	de	Jaarvergadering	op	18
maart	a.s..	Uiteraard	hoopt	het	bestuur	dat	zij
veel	leden	mag	begroeten	op	deze	avond
waar	we	graag	verantwoording	afleggen	over
het	gevoerde	beleid	en	onze	financiele	positie.
In	de	uitnodiging	vindt	u	de	te	bespreken
onderwerpen.	Graag	wijs	ik	er	u	op	dat	we
van	twee	bestuursleden	afscheid	moeten
gaan	nemen.	Hun	beslissing	moeten
we	respecteren	en	het	enige	wat	we	kunnen
doen	is	afscheid	nemen	met	een	dik	verdiend,
oorverdovend	applaus	voor	al	hun	inzet.
Inmiddels	heeft	het	bestuur	al	een	nieuwe
kandidaat	mogen	begroeten	en	wij	zien	een
samenwerking	met	haar	zien	we	met
vertrouwen	tegemoet.	Zij,	Astrid,	stelt	zich	ook
nog	even	in	deze	Nieuwsbrief	aan	u	voor.
Uiteraard	hoopt	het	bestuur	ook	voor	de
andere	vacature	op	een	kandidaat.	Dus,	is	het
iets	voor	U,	of	wilt	u	het	in	een	proefperiode
eens	bekijken,	schroom	niet	en	sluit	u	bij	het
bestuur	aan.
U	vindt	er	naast	de	agenda	ook	het
jaarverslag.	In	deze	laatse	krijgt	u	een	aardig
inkijkje	in	de	bestuurlijke	keuken.	Zicht	op
alles	waarmee	het	bestuur	het	afgelopen	jaar
bezig	is	geweest.	Mocht	u	denken	het	bestuur
ergens	mee	te	kunnen	ondersteunen	of	wilt	u
over	onderwerpen	meedenken	dan	wordt	dat
zeer	op	prijs	gesteld.
Er	staat	ook	voor	het	komend	jaar	weer
genoeg	te	gebeuren.	Het	bestuur	hoopt	er
samen	met	u	een	goed	en	gezellig	jaar	van	te
maken.
Laten	we	beginnen	met	een	mooie	start	op	de
Jaarvergadering.	Tot	dan!

Met	vriendelijke	groet,

Berry	Dekkers
Voorzitter	Reuma-beweeggroep
"De	Meierij".

Vormen	van	Reuma	toegelicht:

In	vorige	Nieuwsbrieven	is	er	wat	verteld	over:
Acuut	Reuma
Artose
Axiale	SpA
Fibromyalgie
Hypermobiliteit
Ziekte	van	Lyme
Osteoporose

In	deze	Nieuwsbrief	vindt	u	informatie	over:

Wat	is	het	fenomeen	van	Raynaud?

Door	het	fenomeen	van	Raynaud	verkrampen
tijdelijk	je	bloedvaten	en	daardoor	stroomt	er
minder	bloed	door.	Je	vingers	en	tenen
verkleuren	dan	en	gaan	pijn	doen	of	gaan
tintelen.	Je	krijgt	vooral	klachten	door	kou	of
als	een	reactie	op	spanning.	Door	een	slechte
doorbloeding	ontstaan	er	soms	spontaan
zweertjes	op	je	vingers	of	tenen	die	moeilijk
genezen.
Het	fenomeen	van	Raynaud	is	genoemd	naar
dr.	Gabriel	Maurice	Raynaud,	een	Franse	arts
die	het	verschijnsel	voor	het	eerst	beschreef
in	1862.

Hoe	ontstaat	het	fenomeen	van	Raynaud?
Als	je	last	hebt	van	het	fenomeen	van
Raynaud	terwijl	je	verder	gezond	bent,	heb	je
het	primaire	fenomeen	van	Raynaud.	Dit	komt
vaak	voor.	Men	noemt	het	dan	de	“ziekte	van
Raynaud”.	Deze	vorm	van	het	fenomeen	van
Raynaud	ontstaat	meestal	in	de	puberteit.
Je	kunt	ook	secundair	het	fenomeen	van
Raynaud	hebben.	Dan	heb	je	deze	klachten
als	symptoom	van	een	andere	vaat-	of
reumatische	aandoening	of	door	gebruik	van
bepaalde	medicijnen.	Voorbeelden	van
reumatische	aandoeningen	waarbij	het
fenomeen	van	Raynaud	voorkomt,	zijn:
-systemische	lupus	erythematodes	(SLE)
-MCTD
-Systemische	sclerose	(sclerodermie)
-syndroom	van	Sjögren
-polymyositis
-reumatoïde	artritis
-vasculitis
Aan	een	secundair	fenomeen	van	Raynaud
wordt	gedacht	als:
-het	op	latere	leeftijd	ontstaat	(bijvoorbeeld	na
je	dertigste)
-het	asymmetrisch	is
-je	duim	meedoet
-het	erg	pijnlijk	is
Als	je	rookt	heb	je	meer	kans	op	het	uitlokken
of	verergeren	van	je	klachten.	Dit	geldt	ook
voor	het	gebruik	van	zwaar	gereedschap,
zoals	een	kettingzaag	of	boormachine.
Sommige	medicijnen,	zoals	bètablokkers,
verergeren	de	klachten.

Welke	klachten	heb	je	bij	het	fenomeen	van
Raynaud?
Als	je	een	aanval	hebt,	verkrampen	de
bloedvaten	in	je	vingers	of	tenen	zodat	ze	te
weinig	of	geen	bloed	meer	doorlaten.
Je	vingers	of	tenen	worden	daardoor	eerst	wit
of	blauw.	Ze	voelen	daarna	vaak	koud	en
verdoofd	aan	en	doen	pijn.	Als	je	bloed	weer
gaat	stromen,	worden	je	vingers	of	tenen	rood
of	paars.	Je	krijgt	dan	last	van	tintelingen,
zwelling	en	meer	pijn.	Soms	heb	je	dezelfde
klachten	aan	het	puntje	van	je	neus	of	je	oren.

Hoe	wordt	de	diagnose	fenomeen	van
Raynaud	gesteld?
Je	arts	stelt	de	diagnose	op	basis	van	de
klachten	die	je	aangeeft,	het	lichamelijk
onderzoek	en	indien	nodig	aanvullend
onderzoek.
Voor	een	arts	is	de	diagnose	fenomeen	van
Raynaud	meestal	vrij	makkelijk	te	stellen.	Wel
zal	je	arts	willen	weten	waardoor	het	bij	jou
wordt	veroorzaakt.	Het	primaire	fenomeen	van
Raynaud	is	lastig	maar	onschuldig.	Een
secundair	fenomeen	van	Raynaud	moet
verder	onderzocht	worden.

Onderzoek	door	de	arts:
Je	arts	zal	je	vragen	stellen	over	het	ontstaan
van	het	fenomeen	van	Raynaud	en	eventueel
uitlokkende	factoren.	Ook	zal	je	arts	vragen	of
er	andere	klachten	zijn,	die	bijvoorbeeld
kunnen	passen	bij	een	reumatische
aandoening.	Bij	lichamelijk	onderzoek	kijkt	je
arts	kijken	naar	je	huid	en	nagelriemen	en	je
gewrichten	en	zal	de	slagaders	beoordelen.
Aanvullend	onderzoek:
Het	is	ook	mogelijk	dat	je	arts	nog	een	paar
specialistische	onderzoeken	wil	doen	om	de
diagnose	te	stellen.	Dat	kan	bijvoorbeeld	een
capillairmicroscopie	of	een	bloedonderzoek
zijn	om	te	kijken	of	je	bepaalde	antistoffen	in
je	bloed	hebt.	Als	je	arts	denkt	dat	een	andere
aandoening	de	onderliggende	oorzaak	is,	zal
hij	je	daarop	verder	onderzoeken	of	als	het
nodig	is	een	andere	arts	inschakelen.

Hoe	verloopt	het	fenomeen	van	Raynaud?
Als	je	de	primaire	variant	van	het	fenomeen
van	Raynaud	hebt,	dan	is	de	ziekte	vaak	goed
onder	controle	te	houden.	Sommige	mensen
hebben	maar	heel	af	en	toe	een	aanval.
Andere	mensen	met	het	fenomeen	van
Raynaud	hebben	vaker	last	en	krijgen	ook
ernstige	aanvallen.
Heb	je	het	secundaire	fenomeen	van
Raynaud,	dan	kan	je	klachten	krijgen	die
horen	bij	de	onderliggende	ziekte.	Hoe	het
fenomeen	van	Raynaud	bij	jou	verloopt,	is	dan
afhankelijk	van	die	onderliggende	ziekte.
Een	heel	enkele	keer	gebeurt	het	dat	je
vingers,	tenen,	oren	of	neus	gaan	zweren	of
zwart	worden.	Neem	contact	op	met	je	arts	als
dat	gebeurt.	Misschien	is	een	operatie	nodig.

Welke	behandelingen	kunnen	je	helpen?
-Tips	voor	omgaan	met	Raynaud
-Stop	met	roken.
-Voorkom	grote	temperatuurschommelingen
en	kou.
-Gebruik	oven	wanten	om	iets	uit	de	diepvries
te	pakken.
-Gebruik	handschoenen	om	te	voorkomen	dat
je	handen	te	veel	afkoelen.
-Probeer	voldoende	te	bewegen,	dit	bevordert
de	doorbloeding.
-Bespreek	met	je	arts	of	je	medicijnen	gebruikt
die	een	fenomeen	van	Raynaud	verergeren.
-Sommige	mensen	hebben	baat	bij
zilverdraad	handschoenen,	die	(gedeeltelijk)
door	de	zorgverzekering	vergoed	kunnen
worden.	Vraag	dit	aan	je	arts.
Medicijnen
-Bij	ernstige	vormen	van	het	fenomeen	van
Raynaud	krijg	je	vaak	vaatverwijdende
medicijnen.
Nifedipine	is	een	voorbeeld	van	een
veelgebruikt	vaatverwijdend	medicijn.
-Andere	vaatverwijders	zoals	amlodipine,
losartan	of	ketensin	(ketanserine)	zijn	ook	een
optie.
-Bloedverdunnende	middelen	helpen	soms
ook.
Iloprost:	heb	je	ernstige	klachten	en	vooral
ook	als	je	vingertop	zweertjes	hebt,	is	iloprost
een	mogelijkheid.	Dit	is	een	medicijn	dat	je	in
het	ziekenhuis	via	het	infuus	krijgt	en
vaatverwijdend	werkt.	Dit	bevordert	de
bloeddoorstroming	waardoor	wondjes
(bijvoorbeeld	aan	de	vingers)	sneller	genezen.

Overige	behandelingen:
Als	je	ernstige	klachten	hebt,	helpt	een
zenuwblokkade	(sympathectomie)	soms.	Dit	is
een	operatie	waarbij	de	zenuwen	die	de
bloedvaten	vernauwen	worden
uitgeschakeld.Soms	verdooft	een
anesthesioloog	de	zenuwen	eerst	plaatselijk
om	te	onderzoeken	of	de	operatie	het
probleem	zal	verhelpen.	Een	chirurg	doet	de
uiteindelijke	chirurgische	ingreep.

Behandelaars:
Meestal	begeleidt	de	huisarts	je.	Afhankelijk
van	je	klachten	worden	andere	specialisten
ingeschakeld.	Denk	aan	een	reumatoloog	of
anesthesioloog/anesthesist.	Dit	is	een	arts	die
verdoving	geeft	tijdens	een	operatie	of
pijntherapie	geeft.

Er	bestaan	veel	soorten	alternatieve
behandelingen.	Soms	merken	mensen	met
een	reumatische	aandoening	hiervan	een
positief	effect.	Overleg	altijd	eerst	met	je
arts	voordat	je	met	een	alternatieve
behandeling	begint	omdat	die	bijwerkingen
kan	geven	of	een	wisselwerking	kan	hebben
met	de	medicijnen	die	je	gebruikt.

	

Het	Coronavirus:	Wat	moet	je
doen	als	je	reuma	hebt?
Het	coronavirus	(COVID-19)	staat	wereldwijd
in	de	belangstelling.	Ook	veel	mensen	met
reuma	houden	zich	ermee	bezig.	Lees	hier
wat	de	NVR	(Nederlandse	Vereniging	voor
Reumatologie)	adviseert.
Er	zijn	veel	vragen	over	bijvoorbeeld
afweeronderdrukkende	medicijnen,	zoals
biologische	medicijnen	en	hoe	je	je	kan
beschermen	tegen	infectie.

De	NVR	raadt	het	volgende	aan:
Stop	niet	met	je	medicatie	zonder	overleg	met
je	reumatoloog.
Als	je	een	vorm	van	reuma	hebt	en	je	gebruikt
afweeronderdrukkende	medicijnen,	stop	dan
niet	met	je	medicatie	zonder	overleg	met	je
reumatoloog.	Als	je	stopt	met	je	medicatie,
kan	de	reuma	opvlammen	en	verlaag	je
daarmee	ook	je	weerstand.	Dus:	heb	je
twijfels	of	vragen	over	je	medicijnen?	Neem
dan	telefonisch	contact	op	met	je	arts	of
anders	je	reumaverpleegkundige	of	huisarts.

Gebruik	je	biologische	medicijnen	en	heb	je
koorts	of	verhoging?	Overleg	dan	eerst	met	je
arts	voordat	je	je	volgende	injectie	neemt.
Neem	telefonisch	contact	op	met	je	huisarts
als	je	last	krijgt	van	kortademigheid	of	hoesten
en	je	hebt	daarbij	verhoging	of		koorts.

Overleg	met	je	reumatoloog?
Heb	je	overleg	met	jouw	reumatoloog,
bespreek	dan	ook	wat	je	moet	doen	als	je
klachten	zou	krijgen	zoals	koorts	of
luchtwegklachten.	Denk	aan	hoesten	of
moeite	met	ademhalen.

Hoe	bescherm	je	jezelf?
Bescherm	jezelf	tegen	het	virus	door
preventieve	maatregelen.	De	belangrijkste
zijn:
-Was	je	handen	regelmatig
-Hoest	en	nies	in	de	binnenkant	van	je
elleboog
-Gebruik	papieren	zakdoekjes
-Houd	afstand	van	hoestende	of	zieke
mensen	(ongeveer	2	meter)
-Zorg	dat	je	weerstand	zo	goed	mogelijk	is
door	voldoende	slaap	en	gezonde	voeding
-Vermijd	het	contact	met	grote	groepen	(
bijvoorbeeld	beurzen)
-Ga	niet	naar	gebieden	waar	het	coronavirus
heerst
-Vermijd	het	contact	met	mensen	die	pas	in
die	gebieden	waren
-Ga	niet	op	bezoek	bij	mensen	die	last
hebben	van	hoesten/kortademigheid	en	/of
koorts
Vertel	zorgverleners	altijd	welke	medicijnen	je
gebruikt	en	in	welke	dosering.
-Het	dragen	van	mondkapjes	zie	je	veel	op	tv,
maar	wordt	alleen	aangeraden	voor	medisch
personeel.

Wanneer	keek	u	voor	het	laatst
op	onze	website?

Klik	hier	en	laat	u	verrassen.......

http://reumabeweeggroepdemeierij.nl

Uitnodiging	Jaarvergadering

	
Beste	leden	van	Reuma-beweeggroep	“De
Meierij”
	
Hierbij	mag	ik	jullie	namens	het	bestuur	van
Reuma	Beweeggroep	“De	Meierij”	van	harte
uitnodigen	voor	de	jaarvergadering.	Het
bestuur	wil	graag	verslag	doen	van,	en
verantwoording	afleggen	over	het
verenigingsjaar	van	2019.
De	jaarvergadering	wordt	gehouden	op:
Datum:												Woensdag	18	Maart	2020
Adres:													Hoofdstraat	43
Locatie:											Zakencentrum	“De	Bank”		
(oude	Rabobank	Schijndel)	5481	AA	Schijndel
Tijd:																	19.30	uur
	
Een	week	voorafgaand	aan	de	vergadering
zullen	in	elk	geval	de	agenda,	het	verslag	en
de	besluiten	van	de	jaarvergadering	van	2019
en	het	jaarverslag	van	het	secretariaat	op
onze	website	staan.	Het	financieel	verslag
wordt	op	de	vergadering	zelf	gepresenteerd.
Indien	u	over	de	hierboven	genoemde	zaken
graag	een	nadere	toelichting	wilt,	kunt	u
contact	opnemen	met	de	voorzitter	Berry
Dekkers	of	het	secretariaat.
	
Concept	Agenda:	

-Opening	/	Mededelingen
-Verslag	en	besluiten	jaarvergadering	2019.
-Verslag	secretariaat	2019.
-Financieel	Jaarverslag	2019.
-Verslag	Kascontrole	en	decharge
penningmeester.
-Verkiezing	kascontrolecommissie.
-Bestuursverkiezing:
Onze	voorzitter	Berry	Dekkers	is	aftredend	en
herkiesbaar.
Algemeen	bestuursleden	Leidie	Dam	en	Diny
Swiebbe	zijn	aftredend	en	niet	herkiesbaar.
Kandidaten	voor	deze	of	een	andere
bestuursfunctie,	kunnen	zich	melden	bij	het
secretariaat.
Het	bestuur	draagt	Astrid	Davis	voor	als	nieuw
bestuur	kandidaat.
-Voorstel	contributie	2020:
Basislidmaatschap																	€	25,-	per	jaar
Water-beweegactiviteit											€	150,-	per	jaar
Yoga																																							€	135,-		voor
blok	van	12	lessen
-Verenigingsnieuws	en	Plannen	voor	2020:
Water	beweeggroepen
Yoga
Lotgenoten	contacten	/	bijeenkomsten
Thema	avonden
Wandelen
-Wat	verder	ter	tafel	komt	/	rondvraag.
-Sluiting.	

Wij	hopen	op	een	grote	opkomst.	Het	bestuur
ziet	dat	als	betrokkenheid	bij	onze
vereniging	en	waardering	voor	het	door	hun
verzette	werk.
	
Namens	het	bestuur,
Met	vriendelijke	groet,
	
Chantal	Huijberts	–	Secretaris
RPV	–	Reuma-beweeggroep	“De	Meierij”
	

Secretarieel	Jaarverslag	2019
	
Het	afgelopen	jaar	is	wederom	een	heel
dynamisch	jaar	geweest	voor	onze	vereniging.
In	dit	verslag	een	samenvatting	van	wat	er
zoal	gebeurd	is.

1.Bestuur:
De	bestuurssamenstelling	is,	na	de	wisseling
van	penningmeesterschap	op	6	februari	van
Lisette	Goossens	naar	Marga	van
Zutphen,	als	volgt:
Voorzitter																														Berry	Dekkers
Penningmeester																			Marga	van
Zutphen
Secretaris																													Chantal	Huijberts
Lid																																									Leidie	Dam
Lid																																									Mirjam	Elemans
Lid																																									Birgitte	Broeren
Lid																																									Diny	Schwiebbe
Birgitte	ondersteunt	Chantal	nog	steeds	op
vele	vlakken	met	het	secretariaat.

Leidie	en	Diny	hebben	eind	2019	te	kennen
gegeven	te	zullen	gaan	stoppen	met	hun
bestuursfunctie.	Tot	de	jaarvergadering	zullen
ze	hun	taken	blijven	doen	om	deze	daarna
neer	te	leggen.

2.Ledental:
2019	begonnen	we	met	66	leden
We	sloten	2019	af	met	78	leden
We	hebben	gedurende	het	jaar	zelfs	een
ledenaantal	boven	de	100	gehad.	Maar
rondom	het	verlengen	van	de	contributie	zien
we	bijna	jaarlijks	wel	een	tijdelijke	dip	ontstaan
in	het	ledenaantal.

3.Bestuursbesluiten
Er	zijn	een	aantal	dingen	veranderd	in	de
vereniging.	Per	onderdeel	zal	een	korte	uitleg
komen.

a.Lidmaatschap
Het	lidmaatschap	van	onze	vereniging	hebben
een	andere	vorm	gegeven.	Dit	omdat	ons
aanbod	steeds	groter	word.	Het	lidmaatschap
bestaat	uit	een	verplicht	basislidmaatschap
met	daarnaast	een	mogelijke	uitbreiding	van
het	lidmaatschap.

Het	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.

De	Water-beweegactiviteit														€	150,-	per
jaar.
Met	deze	uitbreiding	kunt	u	1	keer	per	week
deelnemen	aan	onze	water-beweegactiviteit.
Het	bedrag	wordt	dan	logischerwijs	aangepast
aan	het	aantal	keren	per	week	dat	u	wilt
deelnemen.

Yoga																																																€	135,-	per
	blok	.
Met	deze	uitbreiding	kunt	u	1	keer	per	week
gedurende	een	blok	van	12	keer	deelnemen
aan	onze	yoga	activiteit.	Mocht	u	het	hele	jaar,
dus	4	blokken	willen	deelnemen,	is	dat
natuurlijk	ook	mogelijk.	Het	bedrag	word	dan
logischerwijs	aangepast	aan	het	aantal
blokken	dat	u	wilt	deelnemen.

b.Naamsverandering
We	zijn	natuurlijk	al	een	tijd	Reuma-
beweeggroep	“De	Meierij”.	Echter	statutair
was	dat	nog	niet	het	geval.	Dit	is	een	heel
proces	geweest,	maar	op	28	Augustus	2019
zijn	de	nieuwe	statuten	officieel	bekrachtigd	bij
de	notaris	en	zijn	we	dus	ook	statutair	Reuma-
beweeggroep	“De	Meierij”	gaan	heten.		De
naam	V.B.m.F.	“De	Meierij”	is	vanaf	die	datum
dus	officieel	vetleden	tijd.

c.Aansluiting	KNZB	–	Koninklijke	Nederlandse
Zwemmers	Bond
Een	verandering	die	vele	voordelen	met	zich
meebrengt.
Al	jaren	strijdt	het	bestuur	bij	de	gemeente	om
ook,	net	als	sportverenigingen,	in	aanmerking
te	komen	voor	het	gereduceerde
verenigingstarief	voor	de	huur	van	het
zwembad.	Al	een	paar	jaar	krijgen	we	wel	een
“korting”	van	de	gemeente	maar	dat	was	dan
alles.
Na	vele	gesprekken	en	alle	mogelijkheden	te
hebben	overwogen	hebben	we	ons	dit	jaar
aangesloten	bij	de	KNZB.	Hierdoor	zijn	we
officieel	een	“sportvereniging”.	Op	2	Oktober
was	het	zover	en	mochten	we	ons	officieel	lid
noemen	van	de	KNZB.
Dit	heeft	als	groot	voordeel	dat	we	vanaf	nu
het	verenigingstarief	voor	het	huren	van
het	zwembad	gaan	betalen.	Dit	geldt	ook	met
terugwerkende	kracht	voor	heel	2019.
We	betalen	de	KNZB	wel	kosten	voor	het
lidmaatschap	maar	met	de	verlaging	van	de
zwembadhuur	zijn	we	nog	steeds	veel
goedkoper	uit	dan	voor	de	aansluiting	bij	de
KNZB.
Naast	de	voordelen	die	het	ons	oplevert	voor
de	zwembadhuur	hebben	we	via	de	KNZB
ook	een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering	en	zijn
de	leden	in	het	zwembad	ook	verzekerd.	

4.Aanbod
a.Water-beweeggroepen
Dinsdags	van	12.00	–	13.00	uur	en	van	18.00
–	19.00	uur.	Donderdags	van	18.00	–	19.00
uur.	Vrijdags	van	12.00	–	13.00	uur	en	van
13.00	–	14.00	uur.		De	laatste	groep	op
vrijdag,	tevens	de	5de	water-beweeggroep,	is
vanwege	het	grote	animo	opgestart	met
ingang	van	januari	2020.

b.Avondwandelingen
De	opkomst	hiervoor	was	sterk	wisselend.
Maar	de	wandelingen	waren	erg	mooi	en
goed	vol	te	houden.	Er	waren	zelfs	soms	ook
mensen	bij	die	geen	lid	waren	van	onze
vereniging.
De	wandelingen	zullen	dan	in	2020	ook	zeker
een	vervolg	hebben.

c.Themabijeenkomsten
Op	27	Mei	2019	werden	we	als	spreker
uitgenodigd	door	Welzijn	de	Meierij.
We	mochten	in	een	door	hen	georganiseerde
bijeenkomst	onze	vereniging	promoten.	Leidie
en	Chantal	hebben	dit	op	zich	genomen.	Ook
al	was	het	publiek	niet	echt	onze	doelgroep,
we	hebben	toch	onze	vereniging	goed	onder
de	aandacht	kunnen	brengen.	Zeker	ook	bij
Welzijn	de	Meierij	en	dat	is	nooit	verkeerd.
Op	3	Juni	2019	is	er	een	thema	bijeenkomst
door	ons	georganiseerd	waarbij	sprekers	van
het	handcentrum	“de	Dommel”	in	Boxtel
kwamen.	Het	had	als	thema	Rust	Roest.	We
kijken	terug	op	een	druk	bezochte	avond	met
maar	liefst	40	belangstellenden	waarvan	15
leden	en	de	rest	niet-leden.
Op	18	November	was	er	een
themabijeenkomst	over	“Chronische	pijn”.	De
avond	werd	verzorgd	door	Marieke	van	de
Wildenberg	en	José	Rabou.	Beiden	zijn
bewegingstherapeuten	Cesar/Mensendieck
en	aangesloten	bij	het	Netwerk	Chronische
Pijn.	Ook	hier	was	een	hele	goede	opkomst
van	41	geïnteresseerden,	waarvan	14
personen	niet-leden.

d.Lotgenotencontact
Er	is	dit	jaar	een	enquête	uitgegaan	naar	de
leden	met	de	vraag	of	en	wat	de	leden	graag
willen	in	het	kader	van	lotgenoten	contact.
Daarop	zijn	23	reacties	binnen	gekomen.
Vooral	samen	lunchen	komt	naar	voren.	Dit
wordt	echter	al	georganiseerd	door	de	leden
zelf.	Iedereen	wordt	d.m.v.	een	mail	hiervoor
uitgenodigd.	De	kosten	zijn	voor	eigen
rekening.
Als	bestuur	willen	we	eigenlijk	het	lotgenoten
contact	wat	meer	vorm	geven.
	Op	22	Juni	wilden	we	een	borrel	organiseren
in	het	kader	van	de	seizoens-afsluiting	en
start	van	de	vakantie.	Echter	is	deze	niet
doorgegaan	i.v.m.	te	weinig	aanmeldingen.
Een	tweede	poging	werd	ondernomen	eind
september	in	de	vorm	van	een	startactiviteit.
Helaas	hebben	we	deze	ook	gecanceld
vanwege	te	weinig	animo.
De	vraag	rijst	bij	het	bestuur	wat	we	hiermee
aan	moeten.	Het	bedenken	en	het	regelen
van	dit	soort	“kleine”	activiteiten	hebben	toch
ondanks	hun	kleine	karakter	wat	werk	en
inspanning	gekost.	Is	het	de	moeite	waard	om
dit	te	blijven	doen	of	leeft	de	behoefte	toch
minder	binnen	onze	vereniging.	Tijdens	het
schrijven	van	dit	verslag	weten	we	dat	de
derde	poging	wel	is	doorgegaan	in	het	kader
van	een	nieuwjaarsborrel.	Het	was	erg
gezellig	maar	helaas	was	de	opkomst	laag.
22	personen	incl.	6	bestuursleden.		

e.Yoga
Het	afgelopen	jaar	is	de	bodem	gelegd	om
een	nieuwe	soort	beweegactiviteit	toe	te
voegen	aan	ons	aanbod.
Het	idee	om	naast	de	water-beweeggroepen
ook	andere	vormen	van	bewegen	aan	te
bieden	speelt	al	langer.	Keure	mi	Berry	is	daar
één	van.	Maar	het	afgelopen	jaar	hebben	we
meerdere	mogelijkheden	de	revue	laten
passeren.	Uiteindelijk	hebben	we	ons
toegespitst	op	yoga.
Mede	doordat	we	bij	andere	RPV’s	in	het	land
hoorden	dat	yoga	ook	erg	in	trek	is	bij
reumapatiënten.
De	nodige	gesprekken	werden	gevoerd	en	we
vonden	een	partij	die	dit	met	ons	wilde
aangaan,	namelijk	“Zen	Natuurlijk”.
De	eerste	Pilot	groep	is	gestart	in	januari
2020.

5.Reuma	Nederland
a.Collecte
De	collecteweek	was	van	18	tot	en	met	23
maart	2019.	Wederom	zijn	verschillende	leden
en/of	familie,	bekenden	van	onze	leden	actief
met	de	collectebus	de	straat	opgegaan.
Meedoen	aan	de	collecteweek,	collectanten
werven	is	één	van	onze	verplichtingen	richting
Reuma	Nederland.	Nieuwe	collectanten	zijn
dus	enorm	welkom,	ook	voor	komend	jaar.	De
collecteweek	van	Reuma	Nederland	zal	in
2020	plaatsvinden	van	15	maart	tot	en	met	21
maart.

b.Besturen-dag
Op	13	April	was	er	een	besturen-dag	van
Reuma	Nederland.	Onze	vereniging	werd
deze
dag	vertegenwoordigd	door	leden	van	ons
bestuur.	Het	was	erg	interessant	en	heel	goed
georganiseerd.	We	hebben	als	beweeggroep
vele	complimenten	gekregen,	helaas	hebben
we	wel	wat	minder	kunnen	netwerken	dan	we
hadden	gedacht.

6.PR
a.Uniek	Sporten
Al	enige	tijd	zijn	wij	als	Reuma-beweeggroep
bekend	bij	een	landelijke	organisatie,	namelijk
“Uniek	Sporten”.	Deze	organisatie	probeert
vanuit	regionale	samenwerkingsverbanden
sport	aanbod	voor	mensen	met	een	beperking
te	bevorderen.
Dit	jaar	was	er	extra	veel	aandacht	rondom
zwemmen.	De	maand	Mei	stond	in	het	kader
van	een	soort	instuif	maand	om	mensen	met
een	afstand	tot	zwemmen	de	mogelijkheid	te
bieden	zonder	kosten	uit	te	proberen	of
zwemmen	of	bewegen	in	warm	water	iets	voor
hem	of	haar	is.
Ook	wij	hadden	ons	aangemeld.	Helaas	heeft
niemand	zich	via	de	instuifmaand	van	Uniek
sporten	opgegeven	hiervoor.
Naast	de	instuifavond	is	er	ook	een	onderzoek
geweest	met	als	doel	verbeterpunten	naar
voren	te	brengen	om	de	toegankelijkheid	van
zwembaden	en	het	zwemaanbod	te
verbeteren.
Doordat	we	natuurlijk	een	specifieke
vereniging	zijn	voor	Reuma	patiënten	zijn	veel
van	de	onderzochte	punten	niet	voor	ons	van
toepassing.
Het	enige	wat	als	verbeterpunt	meegenomen
kan	worden	is	dat	de	website	minder	goed
toegankelijk	is	voor	mensen	met	een	visuele
beperking	doordat	het	lettertype	niet	kan
worden	aangepast.

b.Beursvloer
Leidie	en	Diny	hebben	ons	op	7	oktober	2019
vertegenwoordigd	op	de	beursvloer.
Een	Beursvloer	is	een	match-evenement	waar
bedrijven	worden	verbonden	met
maatschappelijke	organisaties.	Er	word
gewerkt	op	basis	van	dienst	en	wederdienst.
Bedrijven	die	organisaties	willen	helpen	met
daarvoor	een	kleine	tegenprestatie.	Zoals	b.v.
een	logo	op	de	site,	naamsvermelding	of	iets
dergelijks.
Tijdens	de	Beursvloer	zijn	er	maar	liefst	4
matches	gemaakt.
Namelijk:
Van	der	Lande	–	Lotgenotencontact,	we
krijgen	een	rondleiding.	Datum,	tijd	en	andere
specifieke	details	zullen	ruim	op	tijd	met	jullie
gedeeld	worden.
Drie-O	–	Dit	bedrijf	gaat	meedenken	over	het
optimaliseren	en	vernieuwen	van	onze
website.
Rotary	Meierijstad	–	Ze	hebben	ons	geholpen
bij	het	opstellen	van	de	jaarrekening	zoals	die
gepresenteerd	gaat	worden	op	de
jaarvergadering.
Het	Pieter	Breugelhuis	wilde	een	match	met
ons.	Ze	willen	zich	wat	meer	profileren	en
uitleg	geven	over	wie	ze	zijn	en	wat	ze	doen.
In	de	Nieuwsbrief	van	Maart	2020	zal	daar
meer	over	te	lezen	zijn.

c.Rabo	ClubSupport,	voorheen	Rabo	Clubkas
campagne
In	2019	stelde	de	Rabobank	een	bedrag	van
270.000	euro	beschikbaar.	Dit	bedrag
mochten	leden	van	de	Rabobank,	door	middel
van	stemmen,	verdelen	over	de	verenigingen
en	stichtingen	die	meedoen.	Wij	deden	dit	jaar
ook	weer	mee	en	onze	opbrengst	was	€
398,85

d.Statiegeldacties
Er	zijn	diverse	statiegeldacties	geweest	bij
verschillende	supermarktketens.	Waarbij	er
een	behoorlijk	bedrag	van	€				is	opgehaald.

e.25-jaar	de	Molen	Hey
Op	zaterdag	2	November	was	er	een	klein
feestje.	Zwembad	de	Molen	Hey	bestond
namelijk	25	jaar.	Chantal	is	als	afgevaardigde
van	het	bestuur	naar	dit	feestje	gegaan.	De
opkomst	was	helaas	wat	mager.	Maar	wij
hebben	ons	gezicht	in	ieder	geval	laten	zien
en	natuurlijk	onze	felicitaties	overgebracht.
	
f.Nieuwsbrief
Onze	nieuwsbrief	verscheen	dit	jaar	maar
liefst	4x.
Namelijk	in	maart,	mei,	augustus	en
december.

7.Tot	Slot
Het	afgelopen	jaar	is	een	heel	bewogen	jaar
geweest	waarin	we	als	vereniging	veel
veranderingen	hebben	doorgemaakt.	We	zijn
trots	op	wat	we	bereikt	hebben.

Als	laatste	wil	ik	graag	namens	het	gehele
bestuur	alle	mensen	die	zich	op	welke	manier
dan	ook	hebben	ingezet	voor	onze	vereniging
van	harte	bedanken.

Namens	het	bestuur,
	
Chantal	Huijberts
Secretaris	Reuma-beweeggroep	“De	Meierij”
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
ontvangst	voegt	u	info@reumabeweeggroepdemeierij.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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