
 

 
 

 

 

 

 
Contactblad februari 2021 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
Jaarverslag 2020 

 

  
 
 
 
 

 
Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. 
info@rpvdenhaag.nl – www.rpvdenhaag.nl 

 
  

  2 

ALGEMENE INFORMATIE 

De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken is werkzaam in het belang van patiënten 
met reumatische aandoeningen in de meest ruime zin. De Vereniging ontplooit daartoe tal van 
activiteiten zoals beschreven in het Contactblad en op de website. Deze zijn vooral gericht op het 
versterken van 
 de onderlinge contacten, 
 de mondigheid en 
 de zelfredzaamheid van reumapatiënten 
 
De Vereniging behartigt collectieve belangen van haar leden en is aangesloten bij ReumaNederland. 
Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een reumatische aandoening en betrokkenen. 
Sympathisanten kunnen donateur worden.  
 
Algemene gegevens 

Adres correspondentie Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. 
Alphons Diepenbrockhof 44-B, 2551 KG  Den Haag 

Adres verenigingsgebouw Mexicosingel 52, 2548 HB  Den Haag 
Telefoon 06 - 22377537 
E-mail info@rpvdenhaag.nl 
website www.rpvdenhaag.nl  
IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. 

Ver. van Reumapatiënten Den Haag e.o. 
Inschrijving Kamer van Koophandel 40409644 
 
Inhoudsopgave 

HOOFDSTUK ONDERWERP PAGINA  COLOFON CONTACTBLAD 
Het Contactblad verschijnt minimaal  
drie maal per jaar: 
 Jaarverslag 
 Voorjaar 
 Najaar 
Tevens brengt de redactie van het 
contactblad ca. acht maal per jaar de 
digitale Nieuwsflits uit. 
 
Redactie 
redactie@rpvdenhaag.nl 
 Marianne Osseweijer 
 Thea Moen 
 
Met dank aan bestuur en alle leden van 
RPV Den Haag, die aan dit jaarverslag 
hebben meegewerkt. 
 
Drukkerij: BladNL 
www.bladnl.nl 
 
Afbeeldingen: Pixabay (stock) 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste lezers, 
Voor u ligt het jaarverslag over het verenigingsjaar 2020.  
Het vorige jaarverslag over 2019 had een vrolijke inhoud: het 
was een weergave van ons 40-jarig bestaan/lustrum en van de 
feestelijke activiteiten in dit jubileumjaar. Met heel veel leden 
hebben we een mooie lustrum viering en kerst high tea mogen 
beleven. Nu kijken we terug op een heel ander jaar. 

 
2020 begon veelbelovend met een feestelijke Nieuwjaarsviering met vrolijke accordeonmuziek en 
leuke loterij. Voor een volle zaal hebben we ook onze plannen voor 2020 uiteengezet. Gedurende 
het jaar zouden we 4 interessante informatieavonden organiseren, in maart de ALV met 
bijzondere goochelshow, de dagtocht in juni was voorbereid en voor de kerstviering in december 
waren er ook al ideeën. Daarnaast had het bestuur nog diverse andere plannen. 
 
Maar vanaf maart gooide het corona-virus roet in het eten, we moesten alle activiteiten staken en 
er kon geen hydrotherapie of Bechterew therapie meer worden gevolgd. We hadden toen nog 
geen idee hoe lang het zou duren, we hadden de hoop dat het na een paar maanden weer 
‘normaal’ zou zijn.  Helaas hielden het virus en de beperkende maatregelen van de overheid ons 
lang in de greep. Het bestuur moest online vergaderen via Skype, de dagtocht werd afgezegd en 
de ALV en informatieavonden werden verschoven naar het najaar. De maandelijkse inloopochtend 
werd vervangen door een telefonische en de training ReumaUitgedaagd! werd alleen nog online 
gegeven.  
 
Om onze leden te kunnen voorzien van actuele informatie hebben we regelmatig een Nieuwsflits 
of Contactblad uitgegeven. Ook via onze website en Facebookpagina konden we u snel op de 
hoogte brengen van beslissingen van de overheid die van invloed waren op ons. Via deze digitale 
informatievoorziening konden we goed in contact blijven met onze leden. Erg belangrijk in deze 
bijzondere tijd! In mei hebben we een klein zakje bloemzaadjes met het Contactblad meegestuurd. 
Via deze bloemengroet wilden we met elkaar verbonden blijven en bijdragen aan een positief 
gevoel. Gezien de vele reacties is dit goed gelukt. 
 
Vanaf september konden we weer gedeeltelijk opstarten met activiteiten. We hielden een 
(sobere) ALV met een beperkt aantal leden, op veilige afstand. Er moesten corona-
verantwoordelijken worden aangesteld, een vereiste van de overheid. De coördinatoren van de 
hydrotherapie hebben vele uren gestoken in overleg met de zwembaden en het maken van 
schema’s zodat de zwemmers die dat wilden allemaal terecht konden. Een hele klus! Met kleine 
aantallen en op veilige afstand van elkaar. Helaas kon er maar 1 maand worden gezwommen. De 
zwembaden en ook het Inloophuis Haaglanden moesten weer dicht. Een grote teleurstelling voor 
velen na het fijne weerzien bij de activiteiten. De informatieavonden konden dus wéér niet 
doorgaan. Ook de kerstviering moesten we achterwege laten.  
Het enige wat nog kon is het onderhouden van contact met onze leden, via Nieuwsflits, website en 
Facebook. Het Bestuur heeft met hulp van de Vrienden van de RPV alle leden een kerstkaart met 
chocola opgestuurd. Om iedereen een hart onder de riem te steken en sterkte te wensen in deze 
moeilijke tijd. We kregen ontzettend veel lieve reacties, hiervoor hartelijk bedankt! 
 
Nathalie Bogte, voorzitter 
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BESTUUR 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Ongeveer twee maanden na de Nieuwjaarsbijeenkomst stond de ALV gepland. Door de beperkende 
maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen kwamen al onze activiteiten 
stil te liggen. Ook de ALV kon niet doorgaan.  
Aftredend bestuursleden Joyce Numann-Durlacher en Anja van den Bergh-Noordam waren bereid 
nog enkele maanden aan te blijven en Marianne Osseweijer, die al volop meedraaide in het team, 
bleef nog even “aspirant”. 
Op dinsdag 29 september 2020 werd uiteindelijk de ALV gehouden in Wijkcentrum Vrederust.  
Er konden maximaal 30 deelnemers aanwezig zijn, maar dat aantal werd niet eens gehaald. 
Tijdens deze bijeenkomst namen we alsnog afscheid van Anja en Joyce en werd Marianne benoemd 
tot nieuw bestuurslid. 
 

 
v.l.n.r. Anja v.d. Bergh-Noordam, Joyce Numann-Durlacher en Marianne Osseweijer 

 
Het bestuur is sinds de ALV van 29 september 2020 als volgt samengesteld: 

voorzitter Nathalie Bogte 
penningmeester Thea Moen 
bestuurslid Ria Streef 
bestuurslid Marijke Pleune 
bestuurslid Marianne Osseweijer 

 
Ondanks herhaalde oproepjes hebben zich in 2020 geen kandidaten gemeld voor een bestuurs- of 
vrijwilligersfunctie. Dat is heel jammer, want daardoor bestaat het bestuur sinds eind september 
2020 nog maar uit vijf personen, die met een gedeeltelijke herverdeling van taken de vereniging in de 
vaart houden.  
 
 
Vergaderingen 
Omdat het verenigingsgebouw aan de Mexicosingel een deel van het jaar gesloten moest worden, is 
een groot deel van de bestuursvergaderingen het afgelopen jaar geheel of gedeeltelijk online 
gehouden, waarbij het bestuur behoorlijk wat ervaring opdeed met online vergaderen, maar ook 
geconfronteerd werd met de beperkingen van onze verouderde computers. Plannen om de ALV 
online te houden konden daarom nog niet worden uitgevoerd. 
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Externe contacten 
Namens RPV Den Haag nam Joyce Numann-Durlacher ook in 2020 deel aan de Klankbordgroep van 
ReumaNederland met bestuursleden van tien verenigingen, waar visie en vervolgstappen ontwikkeld 
worden over de toekomstige samenwerking tussen reumapatiëntenverenigingen met 
ReumaNederland. Joyce blijft ook na haar aftreden namens onze RPV deel uitmaken van de 
Klankbordgroep en houdt het bestuur op de hoogte. 
Op 3 maart bezocht een delegatie van het bestuur het symposium van Reuma Nederland over 
artrose. Op dit evenement in het Haagse theater Diligentia werd ook afscheid genomen van directeur 
Lodewijk Ridderbos en een cadeau aangeboden. 
Diverse bestuursleden hebben het afgelopen jaar online nader kennisgemaakt en deelgenomen aan 
conferenties met andere netwerken, zoals Ieder(in) en Voorall Den Haag. Voor alle partijen even 
wennen, maar ook na het coronatijdperk zal dit een efficiënte manier van vergaderen blijven. 
 

OMBUDSWERK  
 
Als ombudswerker en adviseur word ik vaak gebeld door mensen die raad nodig hebben. 
Ik heb dit jaar de leden of nieuwe leden geadviseerd, bijvoorbeeld:  
Wat te doen bij een conflict met de behandelend arts? 
Ook bellen er vaak mensen die net de diagnose reuma hebben. Ik probeer hen te vertellen dat het 
fijn is om lid te worden van de vereniging zodat zij deel kunnen nemen aan de hydrotherapie en 
activiteiten. Ik verwijs hen door naar de inloopochtend mochten ze nog vragen hebben of specifieke 
informatie over de reumatische aandoening nodig hebben. Ik heb dit jaar geen huisbezoeken gedaan 
i.v.m. Corona. 
 
Ria Rodenrijs 
 
 
PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATIE 
 
In 2020 hebben we 29 nieuwe leden welkom geheten! 
Na verwerken van opzeggingen en royementen telde de vereniging op 1 januari 2020 739 leden. 
32 leden zijn in 2020 overleden.  
50 personen hebben het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd. Als redenen worden 
genoemd:  
 leeftijd/gezondheid; 
 verandering van woonplaats;  
 sterke daling van inkomen. 
Op 31 december 2020 telde de vereniging 656 leden, 1 donateur en 46 belangstellenden. 
Per 1 januari 2021 zullen helaas nog enkele personen hun lidmaatschap beëindigen. 
 
In memoriam 
In 2020 zijn meer dan 30 leden overleden. Een aantal nabestaanden heeft expliciet aangegeven het 
niet op prijs te stellen de namen van hun familieleden in ons blad te vermelden. Om die reden 
noemen wij hier geen namen meer.  
Wij wensen allen, die in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare naaste, 
veel sterkte toe.  
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Financieel 
2020 was ook in financieel opzicht een uitdaging door de coronapandemie. De rekeningen liepen 
door, maar de inkomsten liepen sterk terug. Met name doordat de inkomsten uit de 
beweegactiviteiten hydro- en Bechterewtherapie wegvielen, klopte het financiële plaatje niet meer. 
Omdat ook de organisaties achter de zwembaden in financieel zwaar weer terechtkwamen, was niet  
elk zwembad bereid of in staat ons tegemoet te komen qua huurlasten. En ReumaNederland – zelf 
gebukt onder tegenvallende opbrengsten door de corona – trok de teugels van de subsidies voor de 
beweegactiviteiten aan. Waar we normaliter een subsidie van 40% van onze kosten konden 
verwachten, werd van die 40 % van de toch al sterk teruggeschroefde (kosten)begroting slechts 70 % 
vooraf betaald.  
 
Gelukkig was er ook goed nieuws: Inloophuis Haaglanden ging 
akkoord met een tijdelijke huurverlaging.  
 
En de Stichting Vrienden van de Reumapatiëntenvereniging Den 
Haag e.o. is bijgesprongen om de (door corona verminderde) 
inkomsten en uitgaven in balans te houden, en heeft gezorgd voor 
een kerstpresentje voor alle leden!  
Merci beaucoup! 
 

 

 
Donaties en subsidies 
De inkomsten van de vereniging komen uit drie bronnen: contributies, subsidies en 
schenkingen/donaties.  
 
Hartverwarmend dat onze vereniging in deze rare tijden van verschillende kanten een extra steuntje 
heeft gekregen, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank! 
 
In 2020 mochten we van een aantal leden weer een extra bedrag ontvangen als donatie bij de 
contributie. Daarnaast hebben we ook van enkele leden een spontane donatie ontvangen, en we 
ontvingen een legaat uit naam van een overleden lid.  
 
Op basis van onze “coronabegroting” vroeg en kreeg de vereniging van ReumaNederland in 2020 
subsidie voor de beweegactiviteiten hydro- en Bechterewtherapie en voor het Contactblad en de 
Nieuwsflits. 
 
Het complete financiële jaarverslag 2020 en begroting 2021 komen pas in maart 2021 beschikbaar, 
na controle door de kascontrolecommissie. Leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen het 
financiële jaarverslag daarna via het contactformulier op de website of via een e-mail aan 
penningmeester@rpvdenhaag.nl opvragen. 
 
 
Thea Moen 
Penningmeester/ledenadministratie 
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AUTOMATISERING 
 

 

 
Tijdens de lockdown werd wel duidelijk, hoe hard verbeterde 
automatisering nodig was om goed te kunnen blijven 
communiceren. Daarvoor waren betere pc’s, heldere 
webcams, goede Wi-Fi-verbindingen nodig. 

Op dat gebied zijn we eind 2020 met financiële hulp vanuit de Vriendenstichting aan een inhaalslag 
begonnen: krachtiger pc’s, webcams en een nieuwe generatie software moeten ervoor zorgen, dat 
we in de toekomst veel meer online met onze leden kunnen communiceren. 
Liever zien we iedereen in levende lijve, maar ook na de lockdown en het coronatijdperk zal online 
communicatie niet meer weg te denken zijn.   
 
Thea Moen 
 

INFORMATIEVOORZIENING 
 
Facebook  
Onze Facebookpagina is dit jaar weer goed bekeken. We zijn  gegroeid van 177 
(2019) naar 283 (2020) volgers.  
Veel berichten werden niet alleen gelezen maar ook weer door de lezers zelf gedeeld, waardoor het 
bereik nog groter werd. Er werden tussen de 2 en 7 berichten per maand geplaatst.  Naast onze 
eigen berichten heb ik ook artikelen gedeeld van Reuma Nederland, ReumaZorg Nederland en 
FysioTotaal.  
Berichten met een foto erbij worden meer gelezen dan alleen tekstberichten. Zoals het bericht over 
de Inloopochtend van oktober, dat is door 271 mensen gelezen. Uitschieters waren de 
aankondigingen (6 en 19 januari) en verslag (22 januari) van de Nieuwjaarsbijeenkomst met 
respectievelijk 287, 264 en 276 bereikte personen. Het bericht van 14 maart over de opschorting van 
alle activiteiten i.v.m. het coronavirus is ontzettend veel gedeeld, 9 keer en maar liefst 373 keer 
bekeken. De fotoreportage van de uitreiking op de Lintjesregen op 3 juli -van o.a. onze oud 
penningmeester- bereikte 302 personen. Ook het vermelden waard is de aankondiging en linkje van 
het contactblad in september, deze werd door ruim 370 mensen gelezen.  Als laatste werd onze 
kerstwens in december door 270 mensen bekeken. Ook kwamen er via Facebook diverse 
kerstwensen naar ons retour.  
 
Conclusie is dat het medium Facebook nog steeds zinvol is om meer mensen te bereiken en 
uiteindelijk lid te maken van onze vereniging. Voor 2021 streef ik naar 300 volgers. En natuurlijk hoop 
ik dat ik veel mooie en positieve berichten kan plaatsen! 
 
Nathalie Bogte, beheerder Facebook 
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Website 
De website werd het afgelopen jaar belangrijker voor de informatievoorziening. Dat blijkt uit de 
statistieken: weken met meer dan 300 bezoekers van onze site werden meer regel dan uitzondering. 
De pagina “Actueel” spande daarbij de kroon: in coronatijd was dat ook vaak de snelste manier om 
nieuwe ontwikkelingen te communiceren. 
 
 
Contactblad en Nieuwsflits 
Het Contactblad wordt uitgegeven en verspreid door BladNL en is conform gemaakte afspraken in 
2020 driemaal verschenen. We hebben aardig wat positieve reacties ontvangen op het nieuwe 
formaat en de vernieuwde vormgeving. 
Omdat het blad wordt verspreid door de drukker/uitgever, hebben we op gepaste wijze afscheid 
genomen van de Verzendcommissie. 
  

 

Sinds oktober 2019 verschijnt er geregeld een digitale 
Nieuwsflits. In het afgelopen jaar werd de Nieuwsflits, 
zowel digitaal als op papier, een steeds belangrijker 
communicatiemiddel.  
  

 
Tot september 2020 bestond de redactie van Contactblad en Nieuwsflits uit Joyce Numann, 
Marianne Osseweijer en Thea Moen. Bij haar aftreden als bestuurslid heeft Joyce ook afscheid 
genomen van de redactie. 
 
 
Informatieavonden 
We hadden weer een aantal interessante sprekers weten te “strikken” voor de Informatieavonden in 
Wijkcentrum Vrederust en ik moest dit jaar extra tijd steken in de voorbereidingen. Daarom was het 
extra jammer, dat uiteindelijk alle informatieavonden in verband met het coronavirus moesten 
worden afgeblazen.  
Met een deel van de sprekers hebben we kunnen afspreken dat de avonden doorschuiven naar 2021. 
 
Marijke Pleune 
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LOTGENOTENCONTACT 

 
Inloopochtend/ telefonisch spreekuur 
Het was een bijzonder jaar waarin wij op de  
2e woensdag van de maand tussen 11.00 en  
13.00 uur klaar zaten voor de inloopochtend.   
 
Onze bezoekers, niet alleen reumapatiënten  
maar ook partners of familieleden, kwamen  
langs voor de gezelligheid, voor zo maar een  
praatje of voor een antwoord op een concrete vraag betreffende reuma of een advies. Onder het 
genot van een kopje koffie en een koekje werden er veel ervaringen gedeeld en vragen behandeld. 
Hierdoor konden wij regelmatig bezoekers aansporen om een (versneld) bezoek aan huisarts of 
specialist te brengen. 
 
Informatie voor de bezoekers kunnen we opzoeken en ook printen via een laptop en printer die hier 
voor door de vereniging zijn geregeld. 
Wij, Anita en Kees, hebben in januari, februari en maart deze inloopochtenden met veel plezier 
georganiseerd. 
 
Wij wensen iedereen een goed 2021 en nodigen u graag uit om ook eens bij ons langs te komen. 
Neem uw partner, een familielid of goede vriend of vriendin mee als luisterend oor. Ook voor hen 
kan extra informatie over uw aandoening verhelderend werken en aanleiding zijn voor meer begrip. 
Hoe dan ook, u bent van harte welkom en uw komst zien wij gaarne tegemoet. 
Anita Guldemond & Kees Aaldijk 
 
 
In de maanden april, mei en juni is de inloopochtend niet door gegaan vanwege corona. 
In september en oktober hebben Thea, Marianne en Nathalie de inloopochtenden voortgezet en op 
locatie Mexicosingel een aantal bezoekers te woord gestaan.  
In november en december hebben Marijke, Marianne en Nathalie via een telefonisch spreekuur de 
mensen vanuit huis te woord gestaan.  
Op deze manier zullen de inloopochtenden in 2021 ook worden ingevuld. Via berichten in diverse 
weekbladen, website en Facebook wordt er gecommuniceerd over het telefonisch spreekuur. 
 
Nathalie Bogte 
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GROEPSACTIVITEITEN 

Donderdagmiddagbijeenkomsten 
 
Als contactpersoon voor de donderdagmiddag groep hebben Ria en ik zoveel mogelijk geprobeerd 
contact te houden met onze deelnemers. We zijn dit jaar 3x bij elkaar geweest:  
op 2 januari hebben we elkaar een gelukkig en gezond 2020 gewenst. 
op 6 februari een gezellig spelletjes middag gehad en 
op 5 maart  mooie kaarten gemaakt voor het voorjaar. 
Daarna is alles gestopt en hebben we nog regelmatig contact met elkaar gehouden via de WhatsApp 
en telefoon. 
 
Marijke Pleune 
 
 

Hydrotherapie en Bechterew Oefengroep 

 

 
Hydrotherapie is bewegen in warm water met een temperatuur 
tussen de 32° en 34°, onder begeleiding van een fysiotherapeut.  
Bij de Bechterew Oefengroep gaat daar nog een uur zaalsport aan 
vooraf. 

 
We startten het jaar met 150 “zwemmers”, verdeeld over 3 zwembaden en 11 groepen.  
Vanaf januari kwamen er direct nieuwe aanmeldingen van mensen, die speciaal voor de hydro- of 
bechterew therapie lid waren geworden. Meestal op advies van hun reumatoloog. 
 
In Bronovo dreigde even een probleem, omdat begeleider Erik van Driel ging stoppen vanwege 
verplichtingen elders. Gelukkig kon de vaste begeleider in Basalt, Shariff Bansraj, deze groepen 
overnemen.  
In Basalt was Sascha van der Knaap niet meer elke keer aanwezig door bezigheden elders. Gelukkig 
kon dit worden opgevangen door Truus van der Ende en Shariff, en ook nieuweling Praveesh 
moest meteen ertegenaan. 
 
Helaas.... half maart was het over en werden alle sportfaciliteiten gesloten. 
Medio september vond onder strenge voorwaarden een herstart plaats in Basalt en Steenvoorde. 
Bronovo bleef in verband met technische problemen dicht.  
Voor de herstart hadden zich ruim 90 leden gemeld, al met al hebben uiteindelijk 80 personen 
deelgenomen. Dat was van korte duur: medio oktober werd alles weer gesloten. In eerste instantie 
tot eind 2020, intussen weet iedereen, dat corona ook in 2021 de wereld nog in zijn greep heeft. 
 
Ria Streef,  
Coördinator hydrotherapie 
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Kaartclub 
 

 

 

 

Vanaf januari ben ik de nieuwe contactpersoon van de kaartclub met als achtervangers mijn man en 
Trezia Verbeek. We hebben maar een paar maanden kunnen kaarten, en toen kwam helaas corona 
en daarmee de totale lockdown.  In september mochten we weer starten met de gezellige 
kaartmiddagen helaas maar met een groep van 8 personen. De 2e donderdag speelden we met een 
groep van 8 canasta en de 4e donderdag van de maand klaverjassen. De middagen waren erg 
gezellig, al vonden we het jammer dat de groep gesplitst moest worden. In oktober kwam de 2e golf 
van corona en zijn we gestopt met de kaartmiddagen. We hebben een groepsapp zodat we toch nog 
af en toe contact met elkaar hebben. Ook zijn er enkele leden die bij elkaar kaarten.  
We hopen dat we volgend jaar weer kunnen starten met de gezellige kaartmiddagen. 
Ook willen we de mensen van het Inloophuis bedanken, zij hielpen ons altijd om de tafels op de juiste 
plek te zetten. 

Janie Hofstede 

 
Timmerclub  
 

 
 
Helaas viel er weinig te timmeren in 2020 

 
 
Ja een zeer dramatisch jaar wat corona en 
mij persoonlijk betreft. Heb nog wel met 
mensen telefoon contact gehad en ik ben 2 
keer met Richard op de Mexicosingel 
geweest om te werken. Verder valt er dus 
weinig te vertellen.  
 
Lia van der Laan 
 
 

Hobbyclub  
 
Wat was het een vervelend jaar! Mijn jaar begon 
slecht: halfjaar heel ziek geweest met dubbele 
longontsteking en nu nog niet goed  met veel puffen. 
Heb m’n dames alleen per WhatsApp  en 
telefoon  gehoord dus hoop op volgend jaar beter. 
 
Marga Noordermeer 

 

 

 



 

 
Jaarverslag 2020 

 

  
 
 
 
 

 
Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. 
info@rpvdenhaag.nl – www.rpvdenhaag.nl 

 
  

  12 

Crazy Darts  
 

De Crazy Darts is er voor reumapatiënten die elke  
2e en 4e dinsdagavond van de maand gezellig bij elkaar 
komen om te darten.   

 
 
 
 
 
Wat heb je als contactpersoon gedaan dit jaar? 
 Diverse malen heb ik de leden benaderd met de vraag wie er wilde darten. Met zijn allen bij 

elkaar leek ons onverantwoord, zeker als je ziet dat er thuis niet meer dan drie mensen mogen 
worden uitgenodigd en dat er in de meeste winkels niet meer dan vier personen naar binnen 
mogen. Maar ook in een klein groepje vond niemand het verantwoord.  De Crazy Darters zijn 
bijna allemaal al op leeftijd en gebruiken meestal weerstand verlagende medicijnen.  

 In het voorjaar heb ik alle leden een vrolijke kaart gestuurd met de boodschap: "Houd vol!". 
 Voor Sinterklaas heb ik een lekkere chocolade letter rondgebracht met een harte wens voor de 

feestdagen. 
 Eind vorig jaar had ik de Crazy darts aangemeld om deel te nemen aan het Europees 

Kampioenschap Darten voor gehandicapten op Scheveningen. Daar was dit voorjaar nog veel 
voorbereiding voor nodig met doktersverklaringen en aanmeldingen in het Engels voor de leden 
die wilden deelnemen. Ook het diner na de wedstrijden was al geregeld. Alles was gereed maar 
moest worden afgeblazen. We hopen in het najaar van 2021 het alsnog mee te gaan maken. 

 
Hoe zijn jullie als groep het jaar doorgekomen? 
Gelukkig is iedereen nog gezond en is iedereen nog lid van de Crazy Darts. Corona heeft ons niet klein 
gekregen. Veel van de leden zitten vooral thuis en vermijden zo veel als mogelijk contacten. 
 
Hebben de groepsleden contact met elkaar gehouden, zo ja, hoe? 
 We hebben een app-groep waarin lief en leed wordt gedeeld. Met enige regelmaat worden 

nieuwtjes uitgewisseld, felicitaties voor verjaardagen gestuurd, etc. 
 Van de zomer zijn we bij elkaar geweest op een grasveld bij Ockenburgh. Met een hapje en een 

drankje hebben we elkaar even kunnen zien en spreken. Dat was heel gezellig. 
 
 
 Joke Tijsmans 
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Contactpersonen RPV Den Haag e.o. 

Bestuur 

Voorzitter Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie) 
voorzitter@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 – 21206155 
 

Penningmeester Mevr. T.I.S. Moen (Thea) 
penningmeester@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 – 22377537 
 

Secretaris vacature 
 

Algemene bestuursleden 
 Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke) 

m.pleune@rpvdenhaag.nl 
tel. 0174 – 245507 
 

 Mevr. R. Streef (Ria) 
r.streef@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 – 40304303 
 

 Mevr. M. Osseweijer (Marianne) 
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 – 19452744 
 

Vacatures bestuur  
Vicevoorzitter Het bestuur van RPV Den Haag e.o. heeft dringend behoefte aan 

nieuwe bestuursleden en mensen, die het bestuur kunnen 
ondersteunen!  

2e penningmeester 
Secretaris 
  
Algemeen adviseur en  
ombudsvrouw 

Mevr. M. Rodenrijs (Ria) 
ombudswerker@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 - 51537670 

  
Medisch adviseur Mevr. Dr. Y.P.M. Ruiterman (Reumatoloog HAGA) 
  
Ereleden Mevr. M.A.E. Fase (Marian) 

Mevr. E.M. van der Hoeven (Elma) 
Mevr. R.H.J. Konings (Lieke) 
Mevr. M. Rodenrijs (Ria) 
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens (Marjolein) 
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Contactpersonen beweegtherapie 
 

 

Algemeen coördinator hydrotherapie 
 

Ria Streef, 06 – 40304303 
 

Hydrotherapie Basalt maandag Ria Rodenrijs, 06 - 51537670 
 

Hydrotherapie Basalt vrijdag Johanna Scholten, 070 – 3595430 
 

Hydrotherapie HMC Bronovo woensdag Ria Streef, 06 – 40304303 
 

Hydrotherapie Steenvoorde donderdag Ria Streef, 06 – 40304303 
 

Bechterew oefengroep Basalt vrijdag Truus v.d. Ende, 070 – 3913034 
 

  
Contactpersonen groepen/clubs 
 

 

Vrijwilligerscoördinator Marianne Osseweijer, 06 - 19452744 
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl 
 

Dartclub Joke Tijsmans, 06 – 10583818 
 

Donderdagmiddaggroep Ria Streef, tel. 06 – 40304303 en 
Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 
 

Hobbyclub maandag Marga Noordermeer 06 – 46354187 
 

Inloopochtenden voor reumapatiënten Anita Guldemond 06 - 51600688 
Kees Aaldijk 070 - 3801340 
In de coronaperiode waargenomen door bestuursleden 
RPV Den Haag e.o.: 
Nathalie Bogte 06 – 21206155 en 
Marianne Osseweijer 06 – 19452744 
 

Informatieavonden Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 
 

Kaartclub Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101 
 

Tai Chi Joke Tijsmans, tel. 06 – 10583818 
 

Timmerclub Lia van der Laan, tel. 070 – 3871105 
 

Vervoer Taxibus (AV070) Zelf regelen via 0900 - 0345 
 

(Langdurig) zieken Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 of 
Ineke Hoppenbrouwer, tel. 0174 - 729782 
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap/donateur RPV Den Haag e.o. 
Leden van de Vereniging kunnen zijn: patiënten met een reumatische aandoening en betrokkenen. 

Sympathisanten kunnen donateur worden. 
 
 
 

O      Ik meld mij aan als lid van de Vereniging 
O      Ik meld mij aan als donateur van de Vereniging 
 

Achternaam en voorletter(s) 
 

 

Geboortedatum (dd-mm-yyyy) 
 

 

Adres  
 

 

Postcode / Woonplaats 
 

 

Telefoon 
 

 

E-mail adres 
 

 

Reumatische aandoening 
 
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ten 
gunste van ziekte gerelateerde informatie 

 

IBAN nummer 
 

 

 
Ik ga wel/niet* akkoord met automatische incasso voor het lidmaatschap van € 24,- per jaar 
 
 
Ik wil wel/geen* mailing ontvangen met informatie over de patiëntenvereniging 
 
Datum 
 

Handtekening 
 
 
 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

Dit formulier s.v.p. opsturen naar:  
 
 
RPV Den Haag e.o., afd. Ledenadministratie, Alphons Diepenbrockhof 44-B, 2551 KG  Den Haag 
 
NB: U kunt zich ook via de website aanmelden: www.rpvdenhaag.nl 
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de financiële en ledenadministratie en niet met anderen gedeeld. 
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Tot besluit 
 
Ik wil hierbij de bestuursleden en alle coördinatoren bedanken voor hun inzet, tijd en betrokkenheid 
in dit afgelopen jaar. Er werd veel van jullie gevraagd, alles moest ineens anders en steeds weer 
aangepast. Dank jullie wel! Voor iedereen was het een bewogen jaar waarin vanzelfsprekendheden 
wegvielen en voor mensen met kwetsbare gezondheid was het extra zwaar. Laten we positief blijven 
en hopen dat 2021 uiteindelijk een beter jaar gaat worden. In alle opzichten.  
Ik hoop van harte u weer te zien in de loop van het nieuwe jaar! Voor nu, blijf gezond en houd moed! 
 
Warme groet, 
Nathalie Bogte, voorzitter 
 
 

 
 
 
 


