
VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Nieuwsflits 2021-04, mei 2021 

 
Beste leden, 
 
Deze Nieuwsflits staat in het teken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die we dit 
jaar voor het eerst via het online platform Zoom organiseren. Fijn als u erbij bent, 
meedenkt en mee beslist! In tegenstelling tot vorig jaar is er geen maximum aantal 
deelnemers.  
 
Vooraf aanmelden via email is nodig, want wij hebben uw e-mailadres nodig om u de 
deelname link te sturen. Geen ervaring met Zoom of wilt u uw geheugen nog even 
opfrissen? De handleiding is te vinden op onze website: rpvdenhaag.nl/downloads. 
 
Verder in deze Nieuwsflits: een bericht van de penningmeester, (geen) nieuws voor de 
leden van de hydro- en bechterew groepen, en ReumaNederland zoekt deelnemers voor 
diverse onderzoeken.  
In juni ontvangt u het Contactblad met daarin o.a. een terugblik op de ALV en andere 
(online) bijeenkomsten. In juli en augustus houden we een zomerstop. 
Graag tot ziens bij de ALV! 
 
Het bestuur: 
Nathalie Bogte, Thea Moen, Marianne Osseweijer, Marijke Pleune en Ria Streef 
 

 

Graag nodigen wij u uit voor de online 

 
Op dinsdag 8 juni 2021 via 

Aanvang 19.30 uur 

Aanmelden kan tot 7 juni via t.moen@rpvdenhaag.nl 
 
Uiterlijk 7 juni ontvangt u een mail met een link om aan de avond deel te nemen. U kunt 
daarmee op 8 juni vanaf 19:15 uur inloggen. Geen link ontvangen? Ook niet in uw 
“spam”? Mail ons dan even. 
De ALV start om 19:30 uur en duurt uiterlijk tot 21 uur, met tussendoor 15 minuten pauze.  
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Agenda Algemene Ledenvergadering RPV Den Haag e.o. d.d. 8 juni 2021 

1. Opening 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29-9-2020 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Jaarverslag van het bestuur over 2020 
5. Financieel jaaroverzicht 2020 
6. Verslag kascontrolecommissie 2020   
7. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2022 
8. Vaststelling contributie 2022 
9. Bestuur 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
Bijlage bij pt.2: NOTULEN ALV 29 september 2020, 19.30 uur (Wijkcentrum Vrederust) 
Secretariaat (tot ALV van 29-9-2020): Mevr. A. van den Bergh- Noordam 
 
1. Opening en welkom. 
De vergadering wordt om 19.35 uur door voorzitter Nathalie Bogte geopend. Er zijn 17 leden 
inclusief bestuur aanwezig. Nathalie heet iedereen welkom en geeft toelichting over het feit 
dat de ALV nu pas wordt gehouden. Jammer dat er zo weinig mensen aanwezig kunnen zijn 
vanwege de corona maatregelen. 
 
2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering 19 maart 2019.  
Goedgekeurd en worden getekend door de secretaris en penningmeester. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er is een brief van de kascontrolecommissie. Wordt behandeld bij punt 6. 
 
4. Jaarverslag bestuur over 2019. 
Het jaarverslag is in januari als contactblad verzonden. Dank aan Thea. 
Financieel jaaroverzicht 2019 en begroting 2020. Thea geeft toelichting en vraagt of er 
vragen zijn. Het jaar 2019 was een duur jaar vanwege de verhuizing en het lustrumfeest. Zij 
bedankt Elma, Fonds 1818 en de Vriendenstichting. Er is een nieuwe begroting gemaakt over 
2020 i.v.m. het coronavirus. Lia van der Laan vraagt naar de subsidie - Thea geeft uitleg.  
             
5. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Irma Buys en Coletta v.d. Eijnde hebben een brief gestuurd. Zij leggen een goedkeurende 
verklaring af. Naar aanleiding hiervan verleent de vergadering decharge aan het bestuur 
voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Thea wordt bedankt evenals de 
kascontrolecommissie. 
 
6. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2019. 
De kascontrolecommissie wordt voor 2 jaar benoemd. Irma Buijs treedt af, Coletta v.d. 
Eijnde en Lia v.d. Laan zullen volgend jaar de kascontrole doen. Nieuw reserve lid wordt Ria 
Rodenrijs. 
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7. Vaststelling contributie 2019. 
Er komt dit jaar geen contributieverhoging. Er zijn veel minder leden dus minder contributie. 
De contributie blijft hetzelfde. Wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 
8. Bestuur. 
We nemen afscheid van 2 bestuursleden: Anja van den Bergh en Joyce Numann.  
De voorzitter bedankt beide middels een toespraak en overhandigt de bloemen. 
Marianne Osseweijer treedt aan als bestuurslid. Ook neemt zij zitting in de 
redactiecommissie en neemt zij de taak van coördinator van de vrijwilligers over van  
Anja. Joyce neemt ook afscheid van de redactiecommissie. 
Nathalie Bogte is herkiesbaar en blijft aan voor een nieuwe periode. 
Thea Moen geeft aan dat we dringend nieuwe bestuursleden zoeken.  
We zoeken een secretaris, een redactielid en een vicevoorzitter. 
                     
9. Rondvraag. 
Nathalie: Hydro. Ria en Thea worden bedankt voor het vele werk dat zij hebben  
verzet met het opnieuw opstarten van de hydro volgends de corona richtlijnen. 
Cees: vraagt of er nog samenwerking is qua activiteiten met het Inloophuis. 
Ja, dit komt aan bod in de eerstvolgende Nieuwsflits. 
 
10. Sluiting. 
Nathalie Bogte sluit de vergadering om 20.40 uur. De aanwezigen worden bedankt en de 
bloemen worden uitgereikt. Alle betrokkenen worden bedankt voor hun inzet van het 
afgelopen jaar. 
 

 
Vrijwilligers gezocht 

 
RPV Den Haag e.o. heeft nog steeds dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden en 

mensen, die het bestuur kunnen ondersteunen!  
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Bijlage bij pt.5 Financieel Jaaroverzicht: Resultatenrekening 31-12-2020 

 

Grootboek 
rekening

                                                                 

Inkomsten Omschrijving debet credit debet credit debet credit
8000 Contributie leden 16.000,00€     15.379,00€     15.000,00€       
8050 Overige inkomsten -€                 15.300,00€     1.000,00€         
8100 Subsidie ReumaNederland 22.105,00€     18.808,00€     15.000,00€       
8120 Bijdrage Fonds 1818 -€                 -€                 -€                   
8200 Donateurs 50,00€             44,00€             100,00€            
8300 Schenkingen 50,00€             1.000,00€       100,00€            

Totaal inkomsten 38.205,00€     50.531,00€    31.200,00€       

Uitgaven Omschrijving
Huisvesting

4100 Huur verenigingsruimte 10.800,00€       9.900,00€              7.200,00€         
4110 Aanschaf inventaris -€                   2.611,12€              1.500,00€         
4120 Verzekeringen -€                   365,83€                  200,00€            
4140 Onderhoud verenigingsruimte -€                   113,59€                  120,00€            

Totaal huisvesting 10.800,00€      12.990,54€            9.020,00€         

Bewegingsoefeningen
4200+4201 Huur zwemzalen 12.000,00€       8.386,85€              12.000,00€       
4210+4215 Kosten therapeuten 12.000,00€       9.426,86€              12.000,00€       
8010+8020 Af: ontvangen bijdragen -10.000,00€     -6.494,20€            8.000,00€         

Totaal bewegingsoefeningen 14.000,00€      11.319,51€            16.000,00€      

Dagtocht Evt.vervangende activiteit
4400 Kosten -€                   -€                        2.500,00€         
4490 Eigen bijdrage deelnemers -€                   -€                        2.000,00€         

Totaal dagtocht -€                 -€                        500,00€            

Kerst/Nieuwjaar
4500+4510+4600 Kosten kerstbijeenkomst -€                   -€                        3.000,00€         

4590 Eigen bijdrage deelnemers -€                   -€                        1.500,00€         
4600 Nieuwjaarsattenties -€                   708,26€                  500,00€            

Totaal Kerst/Nieuwjaar -€                 708,26€                 2.000,00€         

Groepsbijeenkomsten
4700 Avondbijeenkomst 400,00€            5,25€                      250,00€            

4720+4726+4727+4731 Kosten diverse groepen 400,00€            -20,00€                  250,00€            
Totaal groepsbijeenkomsten 800,00€            -14,75€                  500,00€            

Organisatiekosten
4900 Vervoerskosten 500,00€            647,17€                  280,00€            

4305+4315 Kosten contactblad en nieuwsflitsen incl. porto4.000,00€         4.848,80€              4.000,00€         
4910+4920+4931 Papier en enveloppen 500,00€            1.478,92€              500,00€            

4930+4142 Onderhoud computers 750,00€            1.109,98€              250,00€            
4941 Overige bestuurskosten 1.350,00€         1.921,73€              1.500,00€         
4950 Kosten betalingsverkeer 400,00€            443,27€                  400,00€            
4960 Automatisering 750,00€            306,36€                  500,00€            
4970 Portokosten 1.250,00€         770,46€                  750,00€            
4980 Telefoon, fax en e-mail 250,00€            610,36€                  150,00€            
4990 Kamer van koophandel -€                   15,04€                    -€                   
4992 Div. abonnementen 250,00€            190,05€                  150,00€            
4993 Attenties leden 1.000,00€         2.080,38€              500,00€            
4995 Promotie 250,00€            -€                        -€                   

Totaal organisatiekosten 11.250,00€      14.422,52€            8.980,00€         

Totaal uitgaven 36.850,00€      39.426,08€            37.000,00€      

Totaal inkomsten 38.205,00€     50.531,00€    31.200,00€      

Resultaat overlopende posten naar/van andere jaren 3.972,00€              

Voordelig/nadelig saldo 1.355,00€         7.132,92€              5.800,00€         
38.205,00€      38.205,00€     50.531,00€            50.531,00€    37.000,00€      37.000,00€      

Begroting 2021Begroting 2020 Realisatie 2020
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Bijlage bij pt.5 Financieel Jaaroverzicht: Balans 31-12-2020 

 

2020 2019
Activa Debet Credit
Saldi geldmiddelen 
Saldo kas 33,20€            € 178,91
Saldo bank 17.425,63€    € 6.567,78
Saldo spaarrekening 10.817,78€    € 3.971,17
  Totaal saldi geldmiddelen 28.276,61€   10.717,86€     

Inventaris
Computers en randapparatuur 2.500,00€      

Nog te vorderen
zie toelichting 52,00€           372,00€           

Totaal Activa 30.828,61€   11.089,86€     

Passiva

Algemene Reserve
Stand per 1 januari 2020 4.964,61€              7.288,56€         
Besteed -€                        -5.323,59€        
Resultaat boekjaar 7.132,92€              2.999,64€         
  Stand per 31 december 12.097,53€           4.964,61€         

Bestemmingsreserve
Viering lustrum 2024
Stand per 1 januari -€                        4.000,00€         
Reservering 2.500,00€              -€                   
Uitgaven -€                        -4.000,00€        
Stand per 31 december 2.500,00€              -€                   

Nog te betalen kosten
Zie toelichting 3.972,00€              6.125,25€         

Totaal Passiva 18.569,53€           11.089,86€     11.089,86€       
Toevoegen aan de alg.reserve 12.259,08€           

Totalen 30.828,61€   30.828,61€           11.089,86€     11.089,86€       

TOELICHTING OVERLOPENDE POSTEN 2020/2021
Toelichting te vorderen

contrib./hydro 52,00€           

Toelichting nog te betalen
Florence kw 2020-4 2.574,00€      
computers 1.398,00€      

3.972,00€      
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Bijlage bij pt.5 Financieel Jaaroverzicht: Toelichting Resultatenrekening 2020 
Inkomsten 
De inkomsten van de vereniging kwamen dit jaar uit contributie, subsidie, schenkingen en donaties. 
Ook in 2020 bleef de contributie gelijk: € 24,- per jaar. Vanwege corona/COVID-19 werd minder of 
zelfs geen subsidie aangevraagd voor de diverse activiteiten. Subsidie beweegactiviteiten werd 
slechts ten dele gehonoreerd. De realisatiecijfers zien er desondanks goed uit dankzij de 
Vriendenstichting, die eind 2020 bijsprong voor doorlopende (zwembad)-huurkosten en verdere 
verbetering van onze automatisering. Dat is nog niet allemaal in 2020 besteed. 
 Begroting 2020: € 38.205,00 
 Realisatie 2020: € 50.531,00 
 
Uitgaven 
1. Huisvesting en inventaris 

De huurlasten van het verenigingsgebouw waren ten opzichte van 2019 iets lager dank zij een 
tijdelijke halvering van de huurprijs. De aangeschafte inventaris betreft computers die in 5 jaar 
lineair worden afgeschreven, inclusief de bijbehorende software.  
 Begroting 2020: € 10.800,00 
 Realisatie 2020: € 12.990,54 

 
2. Bewegingsoefeningen 

Door corona/COVID-19 waren de zwembaden en de sportzaal een groot deel van 2020 gesloten.  
Doorlopende huurlasten van één van de baden lieten de kosten hoger uitkomen dan geraamd. 
 Begroting 2020: € 14.000,00 
 Realisatie 2020: €  11.319,51 
 

3. Dagtocht – i.v.m. corona/COVID-19 vervallen in 2020. 
 

4. Kerstbijeenkomst 
Om dezelfde reden ook geen Kerstbijeenkomst, maar wel de Nieuwjaarsattenties (kaarten of 
kleine cadeautjes voor onze relaties). Dank zij de Vriendenstichting ontvingen alle leden wel een 
kerstattentie. Die kosten drukten dus niet op ons budget. 
 Begroting 2020: €      0,00 
 Realisatie 2020: €  708,26 
 

5. Groepsbijeenkomsten 
Vrijwel geen kosten. € 20,- van de opgeheven donderdaggroep in Rijswijk vloeide terug in de 
verenigingskas. Met de toezegging, dat men dit bedrag t.z.t. kan gebruiken voor een afscheid. 
 Begroting 2020: € 800,00 
 Realisatie 2020: €  -14,75 
 

6. Organisatiekosten 
De in 2019 ingezette inhaalslag qua communicatie en automatisering werd in 2020 voortgezet.  
De digitale Nieuwsflits werd in 2020 vrijwel elke keer toch ook gedrukt om contact te houden 
met de leden zonder email. Hierdoor vielen papier, druk- en portokosten hoger uit dan geraamd. 
De post “attenties leden” omvatte de verjaardagskaarten aan leden, kaartjes voor zieke leden 
(incl. porto), afscheidscadeaus voor bestuursleden en boeketten voor relaties.  
 Begroting 2020: €  11.250,00 
 Realisatie 2020: €  14.422,52 
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Van de penningmeester 
 
Allereerst hartelijk dank aan de leden, die bij hun contributie een extra bedrag hebben 
gedoneerd!  
De automatische incasso van de contributie (€ 24,- over 2021) niet bij alle leden gelukt.  
En van de leden, die de contributie elk jaar handmatig overmaken, zijn nog niet alle 
betalingen binnen (€ 26,- over 2021). Al deze leden ontvangen binnenkort een 
betalingsherinnering. 
Mocht u om financiële redenen de contributie niet kunnen betalen, neem dan contact met 
mij op. Wellicht kunnen we hiervoor een regeling treffen.  
De leden die ondanks betalingsherinneringen in 2020 geen contributie hebben betaald, 
zijn inmiddels geroyeerd. 
 
Thea Moen 
 
Verjaardagskalender in de fout 
Bij het versturen van de verjaardagskaarten van april en 
mei is mijn verjaardagskalender in de fout gegaan.  
Sommige leden hebben hierdoor wel héél vroeg hun 
verjaardagskaart ontvangen! Mijn excuses! 
 
Thea Moen 

 

 
 
 

Herstart hydro- en bechterew groepen voorlopig nog onwaarschijnlijk 
 
Mogelijk gaan de zwembaden en de sportzaal binnenkort weer open. Maar door alle 
beperkingen die nog gelden is de kans is heel klein, dat de RPV hydro en bechterew 
beweeggroepen op korte termijn kunnen starten.  
In september/oktober 2020 hebben we een paar weken ervaring opgedaan met hydro in 
coronatijd en de conclusie was, dat we dat niet nog eens op die manier gaan doen.  
Natuurlijk hadden we u graag beter nieuws gebracht. 
 
Ria Streef 
 
 
Nieuws van ReumaNederland 

 
Deelnemers gezocht voor reumaonderzoek  
Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot de genezing van reuma. Dankzij Nederlands 
reumaonderzoek is de behandeling van een aantal reumatische aandoeningen al 
spectaculair verbeterd. Ook u kunt bijdragen aan een verdere vooruitgang door deel te 
nemen aan onderzoek.  
Op de website van ReumaNederland (webpagina: https://bit.ly/3uBD8Kl) staat een 
overzicht van onderzoeken waarvoor momenteel deelnemers gezocht worden.  
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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. 

COLOFON  
Nieuwsflits & Contactblad 
 
De digitale Nieuwsflits verschijnt ca. acht 
maal per jaar. 
In bepaalde gevallen, zoals t.b.v. de ALV, 
wordt de Nieuwsflits per post aan alle leden 
toegezonden. 
 
Daarnaast verschijnt er minimaal  drie maal 
per jaar het Contactblad op papier: 
 Winter/Jaarverslag 
 Voorjaar/zomer 
 Najaar 
 
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 Nieuwsflits: LAB Nederland BV 
 

 
 

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) 
 
 
BESTUUR 

  

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

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

Mevr. T.I.S. Moen (Thea), penningmeester 
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 
 

 

 


