VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O.
Nieuwsflits 2021-06, oktober/november 2021

Beste leden,
Misschien verdient deze Nieuwsflits meer de naam SlechtNieuwsflits. Want we hebben
een paar pittige dingen te melden, die niet kunnen wachten tot het volgende Contactblad.
Dat blad komt er overigens wel aan, mét uw agenda voor 2022.
Laten we elkaar blijven steunen in deze voor de vereniging stormachtige tijden.
Hartelijke groet en graag tot ziens,
Het bestuur:
Nathalie Bogte, Thea Moen, Marianne Osseweijer, Marijke Pleune, Ria Streef, Alie Knul

Corona
Jammer genoeg moeten we het toch weer over die verdr.... corona hebben. Het kabinet
maakt zich grote zorgen over het snel stijgende aantal coronagevallen en gaat zich
beraden op aanvullende maatregelen om de besmettingen terug te dringen. We gaan
ervan uit dat ook onze vereniging de komende tijd met die maatregelen te maken krijgt.
Op 16 november is er een avondbijeenkomst
gepland en op 14 december onze Kerstviering.
Als deze bijeenkomsten kunnen/mogen doorgaan,
dan is er alléén toegang mogelijk met het
corona(toegangs)bewijs.
Houd bij binnenkomst s.v.p. alvast uw
coronabewijs op papier of op uw smartphone
gereed, zodat wij uw QR-code kunnen scannen.
Helaas moeten wij u de toegang weigeren, als u
geen coronabewijs kan of wil tonen.
Lees meer over het coronabewijs en hoe u dit kunt
krijgen op Rijksoverheid.nl
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Zwembad Steenvoorde
voorgoed dicht

Ja, u leest het goed.
Het zwembad in Florence Steenvoorde, waar onze
leden al jarenlang bewegingsoefeningen doen in
warm water (hydrotherapie) gaat niet meer open.
Het bad is al meer dan een maand dicht omdat de
beweegbare vloer stuk is.
Van de directie van Florence hebben we te horen
gekregen, dat de vloer niet meer gerepareerd kan
worden en dat de aanleg van een nieuwe vloer (lees:
bijna een geheel nieuw zwembad) te kostbaar is.

Zowel RPV Den Haag als Fysio Totaal, de fysiotherapeuten die ons jarenlang begeleid
hebben in Steenvoorde, werden totaal verrast en ronduit verslagen door dit nieuws. We
kunnen ons voorstellen, dat dit ook geldt voor de zwemmers in Steenvoorde, die helemaal
geen afscheid hebben kunnen nemen van elkaar en van de trainers omdat het bad al dicht
was en nu voor een voldongen feit staan.
Citaat uit de brief van Florence:

Helaas: we hebben vanuit de vereniging weinig alternatief voor Steenvoorde.
FysioTotaal zelf stopt vermoedelijk geheel met hydrotherapie: een ander geschikt bad met
ruimte voor groepen is in onze regio niet beschikbaar.
Wij hebben gezien, dat er ruimte is bij de groepen in zwembad Basalt. In overleg met
Shariff kunnen we maximaal 35 leden plaatsen in de hydrogroepen, verdeeld over de
verschillende groepen op de maandag- en vrijdagavond.
Als u in aanmerking wil komen voor een plekje bij Basalt, neem dan vóór 10 november per
e-mail of post contact met ons op en geef in uw bericht aan, welke avond u schikt.
Wij nemen dan contact met u op. Als u ingedeeld bent, kunt u vanaf 15 november weer
het bad in. De leden, die we nog niet kunnen indelen en die toch willen overstappen naar
Basalt, komen op een wachtlijst.
Ga ons alstublieft niet bellen want we kunnen alleen aanvragen per post of e-mail in
behandeling nemen!
Ria Streef en Thea Moen
ledenadministratie@rpvdenhaag.nl
p/a Alphons Diepenbrockhof 44-B
2551 KG Den Haag
Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Kan of wilt u niet overstappen naar zwembad Basalt? Dan kunnen wij u helaas niet helpen,
maar u kunt dan wel zelf op zoek gaan naar een geschikte beweegactiviteit in uw
omgeving. Het aanbod van sport- en beweegactiviteiten in en om Den Haag is terug te
vinden op de website denhaag.nl/sport en via de sport-info-lijn 070 – 3537272 van de
gemeente. Ook de (internet-)zoekopdrachten denhaag ouderensport, denhaag
gehandicaptensport en beweegloket den haag brengt u naar een groot aantal websites
met organisaties, die allerlei sport- en beweegactiviteiten organiseren.
We hebben voor u geprobeerd contact te leggen met andere verenigingen, maar een hele
groep kan niemand herbergen. Individueel maakt u wel een kans, daarin is een aantal
leden u al voorgegaan.

Nieuwe koers ReumaNederland
Zoals we u eerder lieten weten gaat er veel
veranderen in de samenwerking van
ReumaNederland (hierna RN) en de landelijke
RPV’s.
Aanleiding voor de koerswijziging is de
terugloop van het aantal RPV’s en de dalende
ledenaantallen.
Daarnaast stelt RN dat een groot deel van de donaties die binnen komen geoormerkt zijn
en niet ingezet mogen worden voor de RPV’s. Het tijdspad voor de koerswijziging bestaat
uit 2 fasen.
Fase 1, onderzoek en formuleren van het koersdocument, deze fase is inmiddels afgerond.
ReumaNederland heeft de afgelopen 2 jaar -samen met een klankbordgroep van
afgevaardigden van landelijke besturen- gekeken naar het toekomstbestendig maken van
de RPV’s en een koersdocument ontwikkeld. In beginsel was deze samenwerking
vruchtbaar, in de loop van de tijd ziet de werkgroep hun inbreng onvoldoende terug in de
formulering van de gekozen de koers.
Het koersdocument bestaat uit 2 pijlers en beschrijft een drastische koerswijziging voor
alle verenigingen en hun leden.
Pijler 1 is het overdragen van beweegactiviteiten aan derden.
RPV’s zijn niet meer verantwoordelijk voor de organisatie van beweegactiviteiten, RN gaat
beweegactiviteiten ondersteunen op gemeentelijk en regionaal niveau. Op deze manier
wil zij een betere garantie dat bewegen in de toekomst mogelijk blijft voor mensen met
reuma. Daarmee stopt dan het organiseren van beweegactiviteiten door de RPV’s.
Pijler 2 is een landelijk netwerk van reumateams.
De verenigingsvorm met bestuursleden en leden verdwijnt. Er komt een landelijk netwerk
van flexibele reumateams met vrijwilligers. Deze werken landelijk en lokaal samen en
geven invulling aan reumagerelateerde thema’s.
Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
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Samenwerking klankbordgroep
RN heeft afscheid genomen van de klankbordgroep op een moment dat de koers voor hen
nog niet voldoende uitgewerkt was. Essentiële vragen en opmerkingen zijn tevergeefs
gesteld en niet opgenomen in het koersdocument. Het doel van de werkgroep was om
een duidelijk en onderbouwde uitwerking aan te bieden en de haalbaarheid van de
punten in het koersdocument samen uit te werken.
RN heeft ervoor gekozen om de vragen die er zijn in fase 2 op te nemen.
Fase 2, in gesprek met RPV’s en het opzetten van zogenaamde proeftuinen.
In de transitieperiode tot 1 januari 2024 onderzoekt RN samen met RPV’s die dit willen in
zogenaamde proeftuinen hoe vorm gegeven kan worden aan deze pijlers. De RPV’s
beslissen zelf of zij meegaan in het loslaten van de verenigingsvorm en de
beweegactiviteiten en een reumateam gaan vormen. Welke ondersteuning gewenst en
nodig is, wordt verder uitgezocht in genoemde proeftuinen.
Vanaf 1 januari 2024 stopt in ieder geval de subsidie vanuit RN naar de RPV’s.
Alleen reumateams kunnen dan nog financiële ondersteuning voor projecten ontvangen.
Standpunt RPV Den Haag
Het koersdocument heeft voor onrust gezorgd bij veel reumaverenigingen. Er zijn meer
vragen dan antwoorden en er is kritiek op de manier waarop RN te werk gaat.
Onze zorg is ook dat de koerswijziging ten koste gaat van het belang van mensen met
reuma, van ons allemaal dus. En dat door de tijdsdruk voorbij wordt gegaan aan het
zorgvuldig borgen van alle opgebouwde kennis en expertise die er op dit moment zijn
binnen de RPV’s wat betreft belangenbehartiging en lotgenotencontact.
Naast onze zorg zien we ook de noodzaak om te kijken naar de toekomst en daarop te
anticiperen. Want hoewel we nog steeds een van de grootste verenigingen zijn, is ons
ledenaantal de afgelopen jaren ook enorm afgenomen.
Los van of er daadwerkelijk proeftuinen opgezet zullen worden, blijven wij onze energie
steken in het zoeken naar mogelijkheden voor een nieuwe koers. En we zullen zeker in
gesprek blijven met RN over manieren van samenwerking.
Het is logisch en begrijpelijk dat u schrikt van de veranderingen die er voor u aan zitten te
komen en dat u vragen heeft over wat dat voor u betekent. Als uw vertegenwoordigers
horen we graag uw opmerkingen en vragen, zodat we die mee kunnen nemen in onze
gesprekken met RN. Omdat we in een onderzoeksfase zitten, kunnen we niet alle
individuele vragen beantwoorden. De mogelijkheid om vragen en opmerkingen te
ventileren vinden we nu het belangrijkst.
We komen in elke Nieuwsflits of Contactblad terug op dit onderwerp, waarbij we ingaan
op veelgestelde vragen en reacties. We verzoeken u vriendelijk om uitsluitend te reageren
per e-mail: redactie@rpvdenhaag.nl
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