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Verenigingsinformatie
ALGEMEEN
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.
Correspondentie/secretariaat RPV Den Haag e.o.
Alphons Diepenbrockhof 44-B,
2551 KG Den Haag
Adres verenigingsgebouw
Mexicosingel 52, 2548 HB Den
Haag
Telefoon
06 – 22377537
(secretariaat/penningmeester)
E-mail
info@rpvdenhaag.nl
website
www.rpvdenhaag.nl
IBAN
NL66INGB0003890569 t.n.v.
Ver. van Reumapatiënten Den
Haag e.o.
Inschrijving K.v.K.
40409644
Aangesloten bij
Ieder(in)

COLOFON
Nieuwsflits & Contactblad
Het Contactblad van de vereniging
verschijnt minimaal drie maal per jaar
op papier:
 Winter/Jaarverslag
 Voorjaar/zomer
 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 blad hebben
meegewerkt.
Drukwerk Contactblad: BladNL.
www.bladnl.nl
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Leidschendam: : R. Boed (Flickr)
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Bestuur en contactpersonen RPV Den Haag e.o.

Bestuur
Voorzitter
Mevr. N. Bogte-Steenbeek (Nathalie),
n.bogte@rpvdenhaag.nl
tel. 06 – 21206155

Mevr. M.J.B. Pleune (Marijke),
m.pleune@rpvdenhaag.nl
tel. 0174 – 245507

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

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

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

Vacatures:
Vicevoorzitter
Secretaris
2e Penningmeester

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)

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

3

Contactblad – zomer 2021

Contactpersonen hydrotherapie en zaalsport
Algemeen coördinator hydrotherapie

Ria Streef,
r.streef@rpvdenhaag.nl, 06 – 40304303

Hydrotherapie Basalt maandag & vrijdag

Mary Rindert, 070 – 3520703 (evt. voicemail
inspreken)

Hydrotherapie Steenvoorde donderdag

Ria Streef,
r.streef@rpvdenhaag.nl, 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
start op 2 september 2021

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

Inloopochtenden voor reumapatiënten

Anita Guldemond 06 – 51600688 en
Kees Aaldijk 070 - 3801340
Tijdelijk i.v.m. coronaperiode:
Nathalie Bogte 06 – 21206155

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. 06 – 30675543

(Langdurig) zieken

Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507 of
Ineke Hoppenbrouwer, tel. 0174 – 729782

Houd er s.v.p. rekening mee, dat bestuursleden en contactpersonen allen vrijwilligers zijn die zelf
ook reuma hebben. Bel daarom bij voorkeur op werkdagen tussen 10 en 16 uur en gebruik zo nodig
de voicemail.
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Van de bestuurstafel

Beste lezers,

Het is eind juni, de cijfers van COVID-19 besmettingen
dalen elke dag, we zijn massaal gevaccineerd, de
samenleving gaat steeds verder van het slot en de
zomervakantie staat voor de deur.
We kijken allemaal uit naar een zomer waarin we elkaar
weer meer kunnen opzoeken en waarin we kunnen
genieten van meer vrijheid. Of u op vakantie gaat in
Nederland of naar het buitenland of misschien lekker
thuisblijft: we wensen u een heel goede en fijne zomer in
goede gezondheid. Geniet ervan!
De hydrotherapiegroepen in Basalt en Steenvoorde en de Bechterew oefengroep in Basalt
zijn half juni 2021 weer gestart en gaan de hele zomer door. We gaan niet verder met de
hydrotherapie in het zwembad van HMC Bronovo. We hebben het bad jarenlang gebruikt
en we bewaren er veel goede herinneringen aan!
We hopen van harte dat we na de zomervakantie ook alle andere activiteiten weer
kunnen opstarten, maar meer dan dat we het hopen kunnen we er nog niet over zeggen.
Er zijn dit jaar een paar veranderingen bij de contactpersonen.
 Ria Rodenrijs en Johanna Scholten hebben laten weten dat ze niet door willen gaan
als contactpersoon van de hydro groepen in Basalt. Dat is begrijpelijk na zoveel jaren.
 Ria en Johanna hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet voor de hydrotherapie en
dat we altijd op jullie konden rekenen!
 Ria Rodenrijs blijft wel de ombudsvrouw voor onze vereniging.
 Helaas stopt Marga Noordermeer om gezondheidsredenen met de creatieve
hobbyclub op maandag bij haar thuis. Marga, heel veel dank dat je zo lang deze
hobbyclub hebt gerund! En natuurlijk wensen we je namens iedereen van harte
beterschap!
 Mary Rindert wordt contactpersoon van de hydro groepen op maandag en vrijdag in
Basalt en daar zijn we natuurlijk heel bij mee! Op maandagavond is Mary zelf aanwezig
in Basalt, op vrijdagavond niet. Veel succes Mary!
Wij als bestuur gaan er even tussenuit in de zomermaanden juli en augustus. Begin
september hoort u weer van ons. Een zonnige groet van het bestuur en veel leesplezier!

Ria Streef, Thea Moen, Marianne Osseweijer, Nathalie Bogte en Marijke Pleune (v.l.n.r.)
Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Koffie-uurtje contactpersonen
Op maandag 17 mei jl.. hielden bestuur en
contactpersonen een online bijeenkomst om
weer eens bij te praten en van elkaar te
horen, hoe het met iedereen gaat.
In totaal waren we met 12 personen.

Donderdagmiddaggroep

Op donderdag 2 september a.s. gaan we
weer starten met onze creatieve activiteiten.

Avondbijeenkomsten in 2021
Op dit moment (juni 2021) is nog niet
bekend of de avondbijeenkomsten dit najaar
online of in onze vertrouwde zaal in
Wijkcentrum Vrederust plaats zullen vinden.
We houden u op de hoogte via onze website
en via de Nieuwsflits.
De avonden beginnen om 19:30 uur en
eindigen uiterlijk om 21 uur, met tussendoor
ca. 15 minuten pauze.
14 september 2021 - extra avondbijeenkomst
Geen gastspreker maar een gezellig samenzijn, al dan niet online, waarmee we de
zomerpauze afsluiten.
Natuurlijk zou het superleuk zijn, als we elkaar “in het echt” kunnen zien, maar dat kunnen
we nog niet beloven. Schrijf de datum vast in uw agenda!
19 oktober 2021 – Dans en reuma, informatieavond Mirit Willems
Zie de uitgebreide toelichting van Mirit zelf op de volgende pagina.
16 november 2021 – Informatieavond Dr. Y. Ruiterman, reumatoloog en adviseur van de
vereniging.
Als medisch adviseur van onze vereniging brengt dr. Ruiterman altijd aansprekende,
actuele onderwerpen voor het voetlicht. We zijn benieuwd wat er dit jaar op het menu
staat: moeten we het nog hebben over corona of zijn er spraakmakende ontwikkelingen te
verwachten op reumagebied? We zijn benieuwd!
En hoe zit het met de kerstviering?
Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen durven we het nu nog niet aan, om
iets te reserveren of te organiseren voor de kerstviering 2021.

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Mirit Willems: Dans en Reuma – plezier en creativiteit (Informatieavond 19 oktober 2021)
Wat kan dans betekenen voor mensen met reuma?
Door middel van dans, muziek, en verbeeldingskracht wordt er gewerkt aan balans, kracht,
flexibiliteit, ontspanning en coördinatie. Ook de creativiteit wordt geprikkeld, zodat er op
een zachte manier nieuwe bewegingsmogelijkheden (her)ontdekt kunnen worden.
Medische experts benadrukken steeds vaker het belang van lichamelijke activiteit voor
mensen met reuma, bij voorkeur vijf dagen in de week (European League Against
Rheumatism). Om daaraan te kunnen voldoen moet bewegen zo goed mogelijk ingepast
worden in het dagelijks leven, en is het makkelijker
vol te houden als er plezier en creativiteit aan
beleeft wordt.
Dans kan daarbij helpen. Dansen op muziek
ondersteunt mensen met reuma in bewegen. Extra
lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de
pijn en stijfheid, en kan het dagelijks functioneren
verbeteren. Danslessen voor mensen met reuma
kunnen bijdragen aan zowel een betere fysieke
conditie als een positief gemoed als meer contact
en verbinding met zichzelf en hun omgeving.
De danslessen worden opgezet in een veilige omgeving waarbij iedereen mee kan doen.
Danservaring is niet nodig en ook mensen in een rolstoel of die moeilijk ter been zijn,
kunnen mee bewegen binnen hun eigen mogelijkheden.
Ik ben opgeleid aan de Dansacademie in Tilburg en schoolde mij tevens als oefentherapeut
mensendieck. Aanvullend volgde ik een opleiding bij stichting Dance For Health, wat mij de
expertise geeft om te dansen met mensen met reuma (en de ziekte van Parkinson, ms of
dementie). Indien er interesse voor is, kan er een vaste dansles gestart worden.
Mirit Willems-van Zonneveld

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Algemene ledenvergadering (ALV)
Op dinsdag 8 juni jl.. hebben we met 18
personen onze eerste online Algemene Leden
Vergadering gehouden via ZOOM.
Fijn om op deze manier belangrijke zaken van
onze vereniging met elkaar te bespreken.
Hierbij alvast samenvatting, de notulen
ontvangt u vóór de volgende ALV.
Het bestuur heeft met hulp van de Vriendenstichting geïnvesteerd in nieuwe computerapparatuur en -programmatuur. Hierdoor konden de informatieavonden van april en mei (en de
ALV zelf) online plaatshebben.
De kascontrolecommissie Coletta v.d. Eijnden en Ria Rodenrijs heeft het gevoerde financiële beleid
van de vereniging gecontroleerd en adviseert de leden tijdens de ALV om decharge te verlenen
aan het bestuur.
Voor boekjaar 2021 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Ria Rodenrijs en Anita Guldemond.
Joy van West wordt reserve lid.
Middels een kleine poll wordt vastgesteld dat
 de contributie ook in 2022 gehandhaafd blijft op € 24,- per jaar bij automatische incasso;
 administratiekosten worden verhoogd naar € 4,- bij niet-automatische incasso’s en
aanmaningen;
 de ALV decharge verleent aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2020;
 online Informatieavonden bijna even populair zijn als bijeenkomsten in de zaal;
 een aantal mensen bereid is om actief te worden voor de vereniging.
We bespreken welke vorm van huisvesting in de toekomst voor de vereniging nodig en haalbaar is.
Om financieel gezond te blijven moeten we keuzes maken. We zijn blij met input van de
aanwezigen.
Voorzitter Nathalie Bogte is in gesprek met PEP, een gemeentelijke organisatie ter ondersteuning
van maatschappelijke organisaties en initiatieven, vanwege onze vraag over werving van leden en
vrijwilligers. Wanneer daadwerkelijk vrijwilligers van buitenaf aantreden, is een statutenwijziging
nodig. Tijdens de vergadering laat een aantal leden weten zich te willen inzetten voor de
vereniging.
Vanaf 14 juni kan onder voorwaarden weer gezwommen worden in Basalt en Steenvoorde. De
hydrotherapie in HMC Bronovo komt niet meer terug.
Onze vereniging krijgt per 1 juli te maken met een nieuwe wet: wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR).
De leden van de kascontrolecommissie krijgen een dag na de ALV een bos bloemen bezorgd,
evenals Ria Streef omdat zij opnieuw een periode in het bestuur blijft
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Hydro- en Bechterewgroepen Basalt en Steenvoorde gestart
Vanaf maandag 14 juni 2021 zijn de beweeggroepen in Basalt (maandag- of vrijdagavond)
en Steenvoorde (donderdag overdag) weer opgestart.
De leden, die vóór de coronapandemie al deelnamen zijn per post geïnformeerd.
Deelnemers uit Basalt en Steenvoorde kunnen terugkeren in hun oude groep (vóór
Corona). In HMC Bronovo geven we geen hydrotherapie meer. De enkele leden die daar
nog het water ingingen zijn hierover geïnformeerd. Zij kunnen zich aansluiten bij één van
de groepen in Basalt of Steenvoorde.
Incasso en facturatie
Met de herstart van de hydrotherapie wordt ook de facturatie en incasso van bedragen
voor hydro- en bechterew therapie weer opgestart. Ook als u door vakantie een paar keer
niet kan, betaalt u gewoon door. Dat is niet veranderd.
Komt u niet? Altijd afmelden!
Durft u het nog niet aan om al deel te nemen? Daar hebben we alle begrip voor.
Maar geef dat wel aan ons door. Dat geldt ook voor mensen, die langdurig ziek zijn.
Doet u dat niet, dan blijft u gewoon contributie verschuldigd, want onze onkosten lopen
ook gewoon door.
We hebben nu na één week herstart al de vervelende ervaring, dat van verschillende
groepen een enkeling zich heeft afgemeld, maar dat bijna de helft van de groep afwezig is.
Afmelden bij voorkeur schriftelijk/via e-mail en zo ruim mogelijk van tevoren,
voor Basalt kan dat bij Thea Moen en voor Steenvoorde bij Ria Streef.
Blijf alert, ook bij versoepelingen t.a.v. het coronabeleid. Ter bescherming van hun eigen
bewoners en bezoekers kunnen Basalt en Steenvoorde hun eigen regels hanteren, die soms
strenger uitvallen dan die van de overheid.
Ria Streef, coördinator hydrotherapie; r.streef@rpvdenhaag.nl
Thea Moen, penningmeester; t.moen@rpvdenhaag.nl

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Ria Rodenrijs: al meer dan 20 jaar actief voor RPV Den Haag
Ria Rodenrijs werkt al meer dan 20 jaar belangeloos voor onze
vereniging, wat een enorme prestatie! Zij ontving eerder de
Stadsspeld en in 2015 werd zij eervol geridderd vanwege haar
verdiensten voor de RPV.
Gelukkig mogen we nog steeds gebruik maken van haar enorme
kennis en netwerk als Ombudsvrouw voor onze vereniging en
kunnen leden bij haar terecht met vragen en voor advies.

Hoelang bent u al betrokken bij de vereniging?
In 1998 begon ik met hydrotherapie en datzelfde jaar werd ik gevraagd als bestuurslid.
Ter ere van het 25 jarig jubileum had ik de taak van de voorzitter om het feest te openen
enz. overgenomen en samen met het bestuur en alle aanwezigen leden een groot feest
gevierd op de Pier in Scheveningen.
In totaal ben ik met heel veel plezier 15 jaar voorzitter geweest en werd ik tot mijn
enorme verrassing geridderd bij mijn afscheid zes jaar geleden. Eerder ontving ik al een
Stadsspeld.
Na mijn afscheid als voorzitter ben ik Ombudsvrouw geworden. Het is zo belangrijk om
een adviseur en vraagbaak te hebben als vereniging en ik wilde die functie graag invullen.
Hoe kijkt u terug op de jaren als voorzitter van onze vereniging?
Het was een heerlijke tijd en goed werken met een fijn en groot bestuur.
Wat voor soort vragen krijgt u als Ombudsvrouw?
Allerhande vragen over belasting, bijzondere ziektekosten, problemen rondom een
aanvraag bij de WMO, advies over hoe om te gaan met een probleem met een
reumatoloog of reumaverpleegkundige. Bij vragen over vaccinatie en reuma verwijs ik
naar de reumatoloog of de huisarts.
Ik word ook regelmatig gebeld door nieuwe leden. Ik wijs hen de weg, bijv. naar Ria Streef
als er vragen zijn over de hydrotherapie, naar een goede arts of een revalidatiecentrum.
Ik heb gehoord dat mensen, die net te horen gekregen hebben dat zij reuma hebben,
vaak het advies van hun reumatoloog krijgen om mevrouw Rodenrijs van de
Reumapatiënten Vereniging te bellen. Ik ben op dat moment een luisterend oor, maar
verwijs hen door naar de inloopochtend.
Hoe komt u aan de kennis en vaardigheden die u nodig heeft als Ombudsvrouw?
Ik heb 25 jaar in de zorg gewerkt, o.a. als activiteitenbegeleidster en heb daarna een
opleiding tot casemanager gedaan en heb tot mijn 67e jaar in de wijk gewerkt.
Daarnaast was ik mentor van een aantal cliënten in het verpleeghuis en heb ik in de
cliëntenraad van het verpleeghuis gezeten.

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Ook zit ik in de klachtenadviescommissie en heb 10 jaar in de cliëntenraad van het
revalidatiecentrum gezeten. Voor de afdeling Den Haag Zuid was ik 10 jaar voorzitter van
de Zonnebloem.
In mijn werk had ik veel contact met artsen- verpleegkundigen- consulenten- instellingen,
waardoor ik een groot netwerk heb opgebouwd en de sociale kaart van Den Haag goed
ken. Ik heb voor veel cliënten dingen aangevraagd, geregeld en opgezocht. Daar heb ik
nog steeds plezier van. Ik leer graag en verdiep me in van alles en nog wat naar aanleiding
van vragen die ik krijg. Mijn manier van helpen is advies geven en de weg wijzen, mensen
moeten het zo veel als mogelijk zelf doen vind ik.
U bent ook voorzitter van de vriendenstichting van de RPV. Wat doet de
vriendenstichting?
Dat klopt, de vriendenstichting ondersteunt de RPV ten gunste van alle leden van de
vereniging. Denk hierbij aan de jaarlijkse agenda en de kerstattentie. Ook heeft de
vriendenstichting de vereniging financieel ondersteund bij het aanschaffen van ICT om
beter te communiceren met de leden.
U doet en geeft zoveel, wat zijn uw energie-brengers? Waar krijgt u energie van?
Energie krijg ik van mijn kinderen en kleinkinderen, mijn hondje, genieten van mijn huis.
En ik heb een aantal leuke hobby’s zoals puzzelen, naaien, vissen verzorgen en fietsen op
de home trainer. Dat doe ik dagelijks sinds Corona. Ondertussen draai ik dan de TV en kan
ik naar een mooi programma kijken.
Hoelang heeft u zelf reuma?
In 1998 kreeg ik de diagnose, achteraf bekeken speelden de klachten als sinds 1984.
Ik turnde veel, gaf ook les in die tijd en denk dat mijn sterke spierstelsel veel heeft
opgevangen in die eerste periode. Ik heb mijn hoofd niet laten hangen en door mijn
vechtmentaliteit kon ik uiteindelijk weer in mijn eigen vak terugkeren.
Waar bent u trots op?
Ik denk dat ik alle reden heb om trots te zijn op het geheel, het veelzijdige en langdurige
werk dat ik heb verzet. Wat ik nog leuk vind om te noemen is dat ik jarenlang reuma
kuurreizen heb verzorgd voor mensen uit het hele land naar Slowakije. We hadden daar
zoveel baat bij, daar konden we de hele winter mee doorkomen. Jammer genoeg betaalt
de zorgverzekeraar helemaal niets meer waardoor de reizen zijn gestopt.
Waar ik ook trots op ben is een groot feest ter ere van mijn 70e verjaardag vorig jaar.
Hoelang blijft u het Ombudswerk nog doen?
Zolang ik het kan en het leuk vind om te doen.

Hopelijk kunt u nog veel mensen de weg wijzen in reumaland Ria, dank voor de
bevlogen manier waarop u dat doet!
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WBTR: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in
werking. Ook onze RPV en de Vriendenstichting moeten voldoen aan de eisen van deze
wet.
De WBTR inhoudelijk:
De WBTR scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt
expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De
penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst
te voorkomen.
Belangrijkste punten van de WBTR:
 Uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en
niet uitvoerende bestuurders);
 Meervoudig stemrecht verandert. Als een bepaalde bestuurder nu nog méér stemmen
zou kunnen uitbrengen dan de andere bestuursleden samen, dan mag dat nog max. 5
jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
 Verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis (*) van een
bestuurder/commissaris;
 De statuten hoeven nu niet onmiddellijk gewijzigd te worden, daar mogen we max. 5 jaar
over doen. Maar: de wet overrulet de statuten op onderdelen;
 Regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet
deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.
Voordat de wet op 1 juli 2021 ingaat, moet elke vereniging en stichting de zaken op orde
hebben. Ook RPV Den Haag en de Vriendenstichting zijn hiervoor al aan de slag.
Belangrijk is in ieder geval dat het bestuur met elkaar bespreekt wat volgens de
bestuursleden ‘integer besturen’ inhoudt en hoe men daar vervolgens met elkaar de
afspraken over vastlegt.
Wilt u meer weten over de WBTR? Dan kunt u terecht op de website wbtr.nl.
De deskundigen van wbtr.nl staan ook ons bestuur bij!
Thea Moen,
penningmeester
* Belet en ontstentenis zijn de formele termen waarmee de afwezigheid van een bestuurder wordt aangeduid.
Deze termen worden niet dagelijks gebruikt maar staan in de statuten of andere regelingen. De vervanging bij
belet of ontstentenis moet geregeld worden in de statuten.
 Bij ontstentenis is de bestuurder niet langer in functie (gedefungeerd). De oorzaak hiervan kan verschillen
van overlijden tot ontslag of aftreden. Er is bij ontstentenis dus een vacature voor de bestuursfunctie.
 Belet heeft betrekking op de tijdelijke onmogelijkheid van een bestuurder om zijn/haar functie uit te
oefenen. Dit kan zijn oorzaak vinden in ziekte, schorsing of afwezigheid om andere redenen.
De bestuurder is nog wel in functie en maakt deel uit van het bestuur.
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Nieuws van ReumaNederland
Ruim 2 miljoen mensen ervaren dagelijks de rem van reuma. In Nederland werken we
daarom al jaren met veel mensen samen aan onze gezamenlijke missie: ‘een beter leven met
reuma vandaag en een wereld zonder reumatische beperkingen morgen’.
Samen met de vele betrokken vrijwilligers van de reumapatiëntenverenigingen (RPV’s) in
Nederland maken we landelijk en lokaal het verschil voor mensen met reuma. En daar
mogen we trots op zijn.
Tegelijkertijd zien we echter al langere tijd dat de wereld om ons heen verandert en dat dit
ook impact heeft op de RPV’s. We zien een trend dat het aantal mensen in Nederland met
reuma toeneemt, terwijl het aantal RPV’s en leden juist afneemt. Zo waren er in 2019 nog 74
RPV’s, en zijn dat er inmiddels nog maar 66. Ook het aantal leden daalde verder, net als het
aantal mensen met reuma dat tot begin 2020 met enige regelmaat deelnam aan de
beweegactiviteiten van RPV’s. Verschillende bestuursleden hebben dan ook al aangegeven
dat zij zich zorgen maken over de toekomst van hun RPV. En dat is begrijpelijk als je naar de
cijfers kijkt. En daar zijn de gevolgen van COVID-19 nog niet eens in meegenomen.
Tijdens de laatste Besturendag bespraken we al dat er iets moet gebeuren en dat het nodig
is om te onderzoeken welke samenwerkingsvorm en organisatie toekomstbestendig is.
Een werkgroep met 5 (bestuurs-)leden van verschillende RPV’s en medewerkers van
ReumaNederland zijn in het afgelopen jaar aan de slag gegaan om deze koers samen vorm te
geven als antwoord op de vraagstukken en dilemma’s van de RPV’s en ReumaNederland.
Hieruit is een (concept)koersdocument voortgekomen, dat in een volgende fase verder
uitgewerkt moet worden: wat is nodig voor de toekomst en hoe kan dat georganiseerd
worden.
De werkgroep leden gaan de komende periode met alle besturen in gesprek om dit
koersdocument verder toe te lichten.
Jan-Willem Förch,
Algemeen Directeur van ReumaNederland

Noot van de redactie:
Namens RPV Den Haag heeft Joyce Numann zitting in de werkgroep. Zij houdt hierover nauw
contact met ons bestuur. De verwachting is, dat het gesprek tussen werkgroep en bestuur
van RPV Den Haag online plaatsvindt in juli 2021.
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Bijwerkingencentrum LAREB:

Resultaten Monitor biologische geneesmiddelen
Tussen 2017 en 2020 hebben 1.382 patiënten met een immuun gemedieerde inflammatoire
aandoening meegedaan uit negen ziekenhuizen. In totaal zijn er 9.370 vragenlijsten
ingevuld.
Ongeveer de helft (52,8%) van de deelnemers heeft tenminste één bijwerking ervaren bij
een biologisch medicijn. Het vaakst werden injectieplaatsreacties gemeld, gevolgd door
infecties en huidreacties. Infecties waren het meest belastend, gevolgd door spier- en
botklachten, maagdarmklachten en vermoeidheid.
Het gehele verslag van LaReb is online beschikbaar via:
lareb.nl/news/resultaten-monitor-biologische-geneesmiddelen

Vernieuwde kijk op gezondheid: Pilot onderzoek Leef! met Reuma gestart in
maart 2021.
In ‘Leef! met Reuma’ draait alles om goede en
lekkere voeding en voldoende beweging,
ontspanning en slaap. Het is bedoeld voor mensen
met artrose, fibromyalgie of ontstekingsreuma
(RA, axiale SpA of artritis psoriatica).

Waarom deze pilot?
Je leefstijl heeft vaak een positief effect op klachten bij reumatische aandoeningen. Maar
hiervoor is bij de behandeling van reuma nog veel te weinig aandacht. Wij vinden dat er
meer aandacht voor moet komen. Daarom hebben ReumaNederland en Voeding Leeft
samen een leefstijlprogramma voor mensen met reuma ontwikkeld. De impact van dit
programma op het dagelijks leven van de deelnemers wordt onderzocht door het Erasmus
Medisch Centrum. Als deze onderzoekspilot goede resultaten heeft, willen we samen met
reumatologen en zorgverzekeraars kijken hoe het leefstijlprogramma in de behandeling van
reuma kan worden opgenomen. En natuurlijk gaan we ons uiterste best doen om het
programma vergoed te krijgen vanuit de zorgverzekering.
Wij volgen de uitkomsten van dit onderzoek met interesse en houden u op de hoogte.
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Thea Moen: penningmeester
Thea Moen: onze penningmeester, duizendpoot en
levensgenieter!
Wat haar boeit maakt ze zich eigen. Het leuke aan Thea is
haar brede interesse en nieuwsgierigheid voor zoveel
uiteenlopende zaken. Daar blijft het niet bij, als het beter
kán, maakt ze het beter. Wat boffen we met haar als
penningmeester!

Je bent nog niet zo lang penningmeester bij onze vereniging, hoe is dat gegaan?
In 2018 ben ik lid geworden vanwege de hydrotherapie. Ik ontmoette bij de hydrotherapie
de toenmalige penningmeester en hoorde dat er een vacature kwam. Ik dacht: ik kan dat
makkelijk doen, ik heb de papieren en ervaring. En ik had tijd want in 2018 ben ik met
vervroegd pensioen gegaan. Na een inwerkperiode heb ik in 2019 de functie van
penningmeester overgenomen.
Vertel
Ik heb het geluk gehad, dat ik in mijn werk ook steeds weer mijn passie vond. Eerst in pren andere commerciële werkzaamheden. En daarna als ICT’er, waar ik het hele traject van
programmeur tot projectmanager doorlopen heb en grote financiële systemen heb mogen
ontwikkelen.
Ik heb lange tijd bij PTT, het latere KPN, gewerkt. Daarna ben ik 'eigen baas' geworden met
een bureau voor personeelsmobiliteit (re-integratie, loopbaanbegeleiding en
outplacement) en stond als meewerkend directeur aan het hoofd van een eigen BV met
een heel leuk team van 15 in- en externe medewerkers. Daarnaast begon ik in 2006 ook
nog een eenmanszaak, Resettled, voor coaching, counseling en groepsactiviteiten voor
een wat andere doelgroep dan onze re-integratiekandidaten. In 2018 heb ik Resettled
gesloten en mezelf met pensioen gestuurd.
In mijn werk keek en kijk ik altijd naar hoe dingen een beetje beter en makkelijker kunnen
en ik hou ervan om dit proces te initiëren.
Als penningmeester heb je de financiële en ledenadministratie vernieuwd.
Na wat zoeken vond ik een goed systeem. Wat we nu hebben is een online systeem
waarmee we de financiële en ledenadministratie ook apart kunnen beheren.
Ook heeft het de mogelijkheid om een inkijkfunctie te maken voor andere bestuursleden
of een accountant, zodat zij voor hen relevante informatie zelf kunnen opvragen.
Het systeem is veiliger, voldoet aan de huidige AVG-normen en is ook goed
overdraagbaar.
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Je had toch al veel langer reuma, wat was er in 2018?
Ja, sinds de jaren 1960 heb ik de ziekte van Crohn, die naast darmontstekingen ook
reumatische klachten veroorzaakte. In 2000 werden daarnaast o.a. de diagnoses
Bechterew en (poly-) artrose gesteld. Ik heb wat workaholic trekjes en trok me niks aan
van de klachten die ik natuurlijk wel had. Tot mijn lichaam me een aantal forse
waarschuwingen gaf, waardoor ik een paar maal in het ziekenhuis belandde.
Dus in 2018 heb je jezelf gereset?
Ja, ik had ineens het besef dat ik er ook niet meer had kunnen zijn en heb de rigoureuze
keuze gemaakt om helemaal te stoppen met werken en mijn klachten serieuzer te nemen.
Jouw manier van kijken naar processen, waar heb je dat geleerd?
In ons gezin zijn we allemaal zo, haha. Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld.
En in de automatiseringswereld kan je niet anders dan proces- en projectmatig werken.
In de watersport ben je ook altijd aan het kijken: zijn de omstandigheden goed en wat kan
er beter?
Wat heb je met watersport?
Ik ben opgegroeid met zeilen, op mijn 5e had ik al mijn eerste zeilbootje en met de jaren
kwam er steeds een wat grotere zeilboot, geschikt voor groter water zoals het IJsselmeer.
Toen het fysiek lastiger werd om zelf alles te doen aan boord, ben ik mee gaan zeilen met
de grotere, comfortabele en zeewaardige boten van mijn broer en van vrienden.
Op het water is het onmogelijk te zeggen: dit kan niet, je bedenkt altijd een oplossing!
Wat me opvalt aan jou is dat je van veel markten thuis bent. Komt dat je allemaal
zomaar aanwaaien?
Nee, maar ik ga ervan uit dat wanneer je iets heel graag wilt, je een heel eind komt. Ik ben
nieuwsgierig en vind veel dingen leuk: ik hou ervan om te haken en te breien; lees boeken
in allerlei genres en in verschillende talen, en loop graag mooie wandelroutes. Als iets mijn
interesse heeft, kan ik het me snel eigen maken. Ik duik er gewoon helemaal in.
Wat zijn je ambities?
Meer rust, het gevoel terugvinden dat ik vroeger op de boot had; relaxter leven met meer
ruimte; leven buiten de Randstad.
En voor de RPV?
Zowel het bestuur als de leden meer vertrouwd maken met de computer. Dat is in deze
tijd onze redding. Mijn doel is dat iedereen het leuk(er) gaat vinden en de juiste kennis
heeft om met de computer te werken. Een computer is niet naar of eng, maar een
uitkomst om verbinding te maken met de rest van de wereld, het verruimt de blik op alles.

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

16

Contactblad – zomer 2021

Penningmeester/ledenadministratie
Alle nieuwe leden: van harte welkom!
Ondanks dat de vereniging zo goed als stil lag, mochten we in het eerste halfjaar toch nog 10
nieuwe leden welkom heten!
In memoriam
Helaas zijn er dit jaar al meer dan 15 leden overleden. Wij wensen allen, die in het afgelopen
halfjaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare naaste, veel sterkte toe.
Financieel
Nog niet alle contributiebetalingen voor het lidmaatschap 2021 zijn binnen.
dit jaar zal dus weer een aantal leden geroyeerd worden. Jammer!
Nu de hydrotherapie weer opgestart is, wordt natuurlijk ook de incasso van de eigen
bijdragen daarvoor weer opgestart!
Komt u niet meer? Meld het ons, anders betaalt u voor niets!
Kloppen uw contactgegevens nog? Ander (e-mail-)adres of (mobiel) telefoonnummer?
Omdat er bij telefonisch doorgeven gemakkelijk fouten worden gemaakt bij het noteren van
uw nieuwe gegevens vragen wij u, wijzigingen altijd schriftelijk te melden. Dat kan door:
 een e-mail te sturen naar ledenadministratie@rpvdenhaag.nl, of
 het contactformulier op onze website in te vullen, of
 een verhuisberichtje sturen naar
Secretariaat RPV Den Haag e.o.
Alphons Diepenbrockhof 44-B
2551 KG Den Haag

Thea Moen
Penningmeester/ledenadministratie
Conscribo: ons nieuwe systeem voor ledenadministratie en boekhouding
Omdat ons oude boekhoudsysteem al lang niet meer voldeed aan de verwachtingen is in
maart 2021 na een testfase van 3 maanden een nieuw systeem in gebruik genomen:
Conscribo. Dit online systeem vervangt twee offline systemen (Davilex Club voor
boekhouding en ledenadministratie en IBANC voor incasso’s).
Uiterlijk per 1 september 2021 worden ook de incasso’s uitgevoerd vanuit het nieuwe
systeem. Het kan zijn, dat de lay-out van standaardbrieven en facturen daardoor iets
verandert.

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

17

Contactblad – zomer 2021

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
O

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

Achternaam en voorletter(s)
Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoon
(bij voorkeur ook 06-nummer
E-mailadres
Reumatische aandoening
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ten
gunste van ziekte gerelateerde informatie

IBAN nummer
ten name van
Ik ga wel/niet* akkoord met automatische incasso voor het lidmaatschap van € 24,- per jaar
(extra kosten zonder automatische incasso: € 4,- per factuur)
Ik wil wel/geen* mailing ontvangen met informatie over de patiëntenvereniging
Datum

Handtekening

* doorstrepen wat niet van toepassing is
Dit formulier s.v.p. voldoende gefrankeerd 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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Aanmeldingsformulier voor deelname aan hydrotherapie (bewegen in warm
water) of Bechterew oefengroep (zaalsport + hydrotherapie)
Lidmaatschap RPV Den Haag e.o. verplicht. Betaling via automa sche afschrijving, bij voorkeur per kwartaal.
Kosten
Lidmaatschap RPV Den Haag e.o.
Bechterew oefengroep
Hydrotherapie
Locaties en tijden hydrotherapie
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
Woonzorgcentrum Steenvoorde
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk
Bechterew oefengroep (Axiale SPA)
Basalt Revalidatie
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

Achternaam en voorletter(s)

Bedragen bij automatische incasso
€ 24,00 Per jaar
€ 16,80 Per maand
€ 16,00 Per maand

Maandag
Vrijdag
Donderdag

Vrijdag

19:00, 19:40 en 20:20 uur
18:00 en 18:40 uur
10:00, 10:40, 11:20 en 12:00 uur

18:00 - 19:00 uur zaalsport,
19:20 - 20:00 uur oefentherapie in
zwembad

Dhr./Mevr.*

Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoon
(bij voorkeur ook 06-nummer)
E-mailadres
IBAN nummer
Ten name van
Mijn voorkeur gaat uit naar de groep
(s.v.p. dag en tijd opgeven)

Datum

Handtekening

* doorstrepen wat niet van toepassing is
Dit formulier s.v.p. voldoende gefrankeerd 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
U ontvangt een machtigingsformulier om de kosten voor de therapie automatisch te laten afschrijven van uw rekening.
Na ondertekening en retournering zal dit formulier gearchiveerd worden t.b.v. de financiële administratie.
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In samenwerking met

www.reumanederland.nl

Thuisblijvers en reizigers:
we wensen iedereen een mooie, fijne zomer.

Graag tot ziens in september.
Zolang het moet: online.
Maar zodra het kan:
weer “in het echt” bij de verschillende activiteiten.
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