
VERENIGING VAN REUMAPATIËNTEN DEN HAAG E.O. 
Nieuwsflits februari 2022 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 15-3-2022 

 
 
Het bestuur van de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) nodigt u 
uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering:  
Datum  Dinsdag 15 maart 2022 
Locatie  Wijkcentrum Vrederust,  
  Melis Stokelaan 2496w,  
  2541GS  Den Haag.  
Aanvang  19.30 uur, duurt tot uiterlijk 21:00 uur 
 
Aanmelden kan tot 14 maart 2022 via e-mail:  t.moen@rpvdenhaag.nl 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering RPV Den Haag e.o. d.d. 15 maart 2022 

1. Opening 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 juni 2021 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Jaarverslag van het bestuur over 2021 
5. Financieel jaaroverzicht 2021 
6. Verslag kascontrolecommissie 2021 
7. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2022 
8. Vaststelling contributie 2022 
9. Bestuur 
10. Koersverandering ReumaNederland 
11. Toekomst van de vereniging 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
Corona 
NB: als er toch weer coronamaatregelen komen, waardoor we de zaal niet kunnen gebruiken, dan 
wordt de vergadering online via ZOOM gehouden. In dat geval ontvangt u op tijd een e-mail met een 
link waarmee u op 15 maart vanaf 19:15 uur inloggen.  
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Bijlage bij pt.2: Notulen ALV d.d. 8 juni 2021, online via ZOOM 
 
 
1. Opening en welkom 
Voorzitter Nathalie Bogte opent de vergadering. Er zijn 18 leden inclusief bestuur aanwezig.  
 
2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering 29-9-2020 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend door 
penningmeester/secretaris a.i. Thea Moen. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Via e-mail hebben we 5 afmeldingen ontvangen. De brief van de kascontrolecommissie, 
wordt behandeld bij punt 6. 
 
4. Jaarverslag bestuur over 2020 
Het jaarverslag over 2020 dat in het Contactblad van februari is opgenomen, met input van 
de contactpersonen van de diverse groepen, wordt hier niet meer besproken.  
Alle activiteiten lagen een groot deel van het jaar stil. Om toch zoveel mogelijk leden te 
bereiken werden naast de drie Contactbladen ook de digitale Nieuwsflitsen per post 
toegezonden aan de leden.  
Het bestuur raakte noodgedwongen meer bedreven in het online vergaderen en investeerde 
met hulp van de Vriendenstichting in betere apparatuur en programmatuur om de digitale 
communicatie met elkaar en met de leden te verbeteren. Ook na de coronaperiode zal de 
digitale communicatie een belangrijker rol blijven spelen dan voorheen. 
 
5. Financieel jaaroverzicht 2020 en begroting 2021 
Thea geeft een toelichting op de jaarcijfers aan de hand van de Resultatenrekening. 
Die ziet er, door de coronaperiode, wel wat anders uit dan andere jaren. Geen dagtocht, 
geen kerstviering, ondersteuning vanuit de Vriendenstichting en hogere organisatiekosten 
door de inhaalslag in communicatie en automatisering. Er zijn geen vragen hierover. 
             
6. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Coletta v.d. Eijnden en Ria Rodenrijs hebben per brief een goedkeurende verklaring 
afgelegd. Thea wordt bedankt evenals de kascontrolecommissie. 
 
7. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2021 
De kascontrolecommissie wordt voor 2 jaar benoemd. Coletta v.d. Eijnden treedt af. Anita 
Guldemond is bereid zitting te nemen in de kascontrole commissie en Ria Rodenrijs is bereid 
nog een jaar te blijven. Nieuw reserve lid wordt Joy van West. 
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8. Poll met vaststelling contributie 2022 / decharge bestuur 
Middels een kleine poll wordt vastgesteld dat  
 de contributie ook in 2022 gehandhaafd blijft op € 24,- per jaar bij automatische incasso; 
 de meerderheid het eens is met verhoging van administratiekosten van € 2,- naar € 4,- bij 

niet-automatische incasso; 
 de algemene ledenvergadering decharge verleent aan het bestuur voor het gevoerde 

beleid over 2020; 
 er bijna even veel belangstelling is voor online Informatieavonden als voor de 

bijeenkomsten in de zaal; 
 er ook in deze kleine groep de bereidheid is om het bestuur te ondersteunen of als 

vrijwilliger iets extra’s te doen voor de vereniging.  
 
9. Bestuur 
a. Algemeen 
De voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie, zij zullen de dag na de ALV een 
bloemetje ontvangen. Ria Streef is herkiesbaar en blijft aan voor een nieuwe periode. Ook zij 
ontvangt een bloemetje. 
 
b. Huisvesting 
De huur van de Mexicosingel is behoorlijk hoog. Gelukkig heeft de voorzitter een tijdelijke 
huurverlaging kunnen afspreken met het bestuur van het Inloophuis Haaglanden. Tot maart 
2022 betalen we € 450,- per maand i.p.v. € 900,-. 
Het bestuur onderzoekt mogelijkheden van huisvesting elders, zoals bijvoorbeeld wijkcentra 
en club- en buurthuizen. Van de aanwezigen krijgen we een aantal goede suggesties. 
 
c. Werving leden en/of vrijwilligers 
Nathalie Bogte heeft een online gesprek gehad met PEP (gemeentelijke organisatie ter 
ondersteuning van maatschappelijke organisaties en initiatieven) over de ondersteuning die 
PEP de RPV zou kunnen bieden. Met het daaruit voortgekomen conceptplan gaan we 
mogelijk t.z.t. verder. Tijdens de ALV gaven enkele leden aan, zich voor de vereniging te 
willen inzetten. 
 
d. Hydrotherapie 
Ria Streef heeft goed nieuws over de hydro- en bechterew therapie: vanaf maandag 14 juni 
2021 kunnen de groepen in Basalt en Steenvoorde weer gewoon van start onder strikte 
voorwaarden. 
Helaas valt het doek voor de hydro in Bronovo. Dit bad openhouden is niet rendabel. 
De zwemmers zijn geïnformeerd en kunnen zelf een keuze maken, of zij willen overstappen 
naar een ander bad. 
 
e. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
Deze nieuwe wet gaat in op 1 juli 2021. Vanuit ReumaNederland, PEP en Voorall werden wij 
erop geattendeerd, dat ook onze relatief kleine vereniging er vanaf 1 juli 2021 al aan moet 
voldoen. In de contactbladen en de nieuwsflitsen worden de leden hierover op de hoogte 
gehouden. 
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10. Rondvraag 
Anita Guldemond: kan gemeente Den Haag helpen bij de huisvestingsvraag? 
Deels ja: alle huisvestingsmogelijkheden staan al op de website van gemeente Den Haag 
Deels nee: de gemeente biedt geen verdere hulp, we moeten het zelf uitzoeken en regelen. 
Met het oog op de vergrijzing van de RPV vraagt Anita zich af, of en hoe de vereniging zich 
bezighoudt met de werving van jongere leden.  
Hierover ontstaat een spontane brainstorm: wat hebben we te bieden, hoe bind je jongeren, 
wat is het doel van de vereniging. Er zijn veel zinnige ideeën, ook van Karin van Leeuwen.  
Joyce Numann geeft aan, dat ReumaNederland al ruim 1 ½ jaar met dezelfde vragen bezig is. 
Binnenkort komt ReumaNederland met een koersdocument, waarin ook zaken als het 
(landelijk) werven van vrijwilligers en jongere mensen aan bod komen.  
Alie Knul onderstreept nog eens het belang van de digitale communicatie: jongere mensen 
komen niet naar een gewone avond, maar nemen de wereld tot zich via internet, apps, 
streaming sites etc. 
We zijn het erover eens: de wereld verandert en de RPV moet mee. Hoe dan ook.  
Karin van Leeuwen vraagt naar het verhaal achter de Vriendenstichting en of de RPV de 
status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan verkrijgen. Dat kan nu nog niet: de 
vereniging moet dan minimaal 90% van haar uitgaven algemeen nuttig besteden (dus 
overheadkosten terugdringen). De belastingdienst ziet ons wel als een SBBI (Sociaal Belang 
Behartigende Instelling) waardoor we wel gebruik kunnen maken van een belastingvoordeel. 
 
11. Sluiting 
Nathalie Bogte sluit de vergadering kort na 21 uur af. Zij bedankt alle (online) aanwezigen 
voor hun actieve deelname. En natuurlijk worden alle betrokkenen bedankt voor hun inzet 
tijdens het afgelopen jaar.  
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Penningmeester 

 
Contributie 2022 
 
Eind januari 2022 is de contributie over 2022 geïncasseerd bij de 
leden, die daartoe een machtiging hebben afgegeven.  
Zoals in het vorige contactblad al stond, zijn voor deze  
automatische incasso geen facturen gestuurd.  
U kunt – als de incasso geslaagd is – een betaalbewijs contributie opvragen, bij voorkeur 
per e-mail. 
 
Helaas is ook dit jaar de automatische incasso om uiteenlopende redenen niet bij iedereen 
gelukt. Zo nodig nemen we contact op met de leden, bij wie er iets fout is gegaan, en volgt 
eind februari een tweede incassoronde.  
 
De leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven hebben wel een factuur ontvangen 
en het is fijn om te zien, dat de meeste van die facturen al betaald zijn. 
Speciale dank voor de leden, die daarbij iets extra’s hebben gedoneerd! 
 
Thea Moen & Alie Knul 
penningmeester@rpvdenhaag.nl 

 
 
Ledenadministratie 
 
Adres ledenadministratie 
Geef al uw wijzigingen in uw adres, e-mailadres of telefoonnummer altijd 
schriftelijk aan ons door. De ledenadministratie is bereikbaar via: 
 een e-mail aan ledenadministratie@rpvdenhaag.nl, of 
 het contactformulier op onze website, of  
 een verhuisbericht aan Ledenadministratie RPV Den Haag e.o.: 

Margaretha van Hennebergweg 49-B, 2552 BD  Den Haag 
 
Aanmelding als nieuw lid kan uitsluitend schriftelijk via de ledenadministratie.  
Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december (verenigingsjaar). 
Opzegging lidmaatschap altijd vóór 1 december en altijd schriftelijk! 
Dat kan op bovenstaande manieren of u kunt het aanmeldingsformulier op onze website 
invullen. 
 
Ria Streef 

 
 
Op de volgende pagina’s de bijlagen bij agendapunt 5, financieel 
jaaroverzicht: Resultatenrekening (p.6) en Balans 2021 (p.7) 
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Grootboek 
rekening

                                                                 

Inkomsten Omschrijving debet credit debet credit debet credit
8010 Contributie leden 15.000,00€   14.046,00€   14.000,00€   

8020+8021  Eigen bijdrage bewegingsoef. 8.000,00€     6.350,00€     15.000,00€   
8030  Eigen bijdrage dagtocht 2.000,00€     -€               2.700,00€     
8040  Eigen bijdrage Kerst 1.500,00€     -€               2.000,00€     
8050 Overige inkomsten 1.000,00€     54,00€          -€               
8053  Administratie- en incassokosten 12,00€          -€               
8100 Subsidie ReumaNederland 15.000,00€   25.084,10€   22.000,00€   

n.v.t. Bijdrage Fonds 1818 -€               -€               -€               
8200+8250+8201 Donateurs 200,00€         612,50€        100,00€        

Totaal inkomsten 42.700,00€   46.158,60€  55.800,00€  

Uitgaven Omschrijving
Huisvesting

4110 Huur verenigingsruimte 7.200,00€       5.400,00€     5.400,00€     
Balans:1500 Aanschaf inventaris 1.500,00€       1.500,00€     

4054 Verzekeringen 200,00€          -€               200,00€        
vervalt Kosten nutsvoorzieningen -€                -€               
vervalt Onderhoud verenigingsruimte 120,00€          -€               
vervalt Verhuiskosten -€                -€               

Totaal huisvesting 9.020,00€       5.400,00€     7.100,00€     

Bewegingsoefeningen
4201+4202 Huur zwemzalen 12.000,00€    11.972,72€   14.000,00€   
4210+4215 Kosten therapeuten 12.000,00€    8.325,32€     14.000,00€   

Totaal bewegingsoefeningen 24.000,00€    20.298,04€   28.000,00€   

Dagtocht en extra activiteit
4400 Kosten 2.500,00€       -€               3.463,00€     
4410 Extra activiteit 57,84€           1.200,00€     

Totaal dagtocht 2.500,00€      57,84€           4.663,00€     

Kerst/Nieuwjaar
4420 Kosten kerstbijeenkomst 3.000,00€       -€               2.500,00€     
4430 Nieuwjaarsattenties 500,00€          466,57€        500,00€        

Totaal Kerst/Nieuwjaar 3.500,00€       466,57€        3.000,00€     

Lustrum (gereserveerd voor)
4450 reservering 1.000,00€     1.000,00€     

Groepsbijeenkomsten
4710 Avondbijeenkomst 250,00€          569,24€        1.000,00€     

4720 tm 4734 Kosten diverse groepen 250,00€          130,90€        250,00€        
Totaal groepsbijeenkomsten 500,00€          700,14€        1.250,00€     

Organisatiekosten
4059 Vervoerskosten 280,00€          743,03€        750,00€        

4150+4161+4162 Kosten contactblad en nieuwsflitsen incl. porto4.000,00€       7.770,34€     8.000,00€     
vervalt:4060 Papier en enveloppen 500,00€          215,05€        -€               

4055 ICT/Onderhoud computers 750,00€          96,15€           500,00€        
4051 Overige bestuurskosten 1.500,00€       1.381,40€     1.500,00€     
4052  Vergaderingen 266,45€        250,00€        
4053  Administratief 757,23€        750,00€        
4058 Kosten betalingsverkeer 400,00€          413,29€        400,00€        
4057 Portokosten 750,00€          228,40€        250,00€        

vervalt Telefoon, fax en e-mail 150,00€          -€               -€               
4056 Div. abonnementen 150,00€          289,67€        150,00€        
4440 Attenties leden 500,00€          1.270,17€     500,00€        
4500  Afschrijvingskosten inventaris 889,44€        900,00€        
4800 Cursussen -€                -€               -€               
4903 Promotie -€                -€               -€               
4999 Incidentele Winsten/verliezen 5.800,00€     3.915,39€     2.163,00€     

Totaal organisatiekosten 8.980,00€      5.800,00€     18.236,01€   13.950,00€   2.163,00€     

48.500,00€    46.158,60€   57.963,00€   
Totaal inkomsten 48.500,00€   46.158,60€  57.963,00€  

Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022

Totaal uitgaven
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Bijlage bij pt. 5, Financieel jaaroverzicht: BALANS 
2021   2020 

Activa (Debet)     Activa (Debet)   
Rekening debet credit   Rekening debet credit 
Bankrekening € 1.489,54     Bankrekening € 3.849,68   
Spaarrekening € 16.017,78     Spaarrekening € 10.817,78   
Kas € 52,05     Kas € 33,20   
Inventaris € 3.285,78      Inventaris € 2.627,10    

Totalen € 20.845,15     Totalen € 17.327,76   

        
Passiva (Credit)     Passiva (Credit)   
Rekening debet credit   Rekening debet credit 
Eigen Vermogen  € 3.915,39    Eigen Vermogen  € 0,00  
Algemene reserve  € 13.429,76    Algemene reserve  € 13.429,76  
Reserve lustrum 2024  € 3.500,00    Reserve lustrum 2024  € 2.500,00  
Nog betalen   € 0,00    Nog betalen   € 1.398,00  
Totalen  € 20.845,15    Totalen  € 17.327,76  

 

Toelichting resultatenrekening en balans 
In 2021 zijn we gestart met een ander boekhoudpakket, Conscribo. Hierdoor is een aantal 
grootboekrekeningnummers gewijzigd.  
De resultatenrekening bevat alle inkomsten onder het kopje inkomsten, dus ook de eigen 
bijdragen voor bewegingstherapie, dagtocht, kerst en evt. andere activiteiten.  
Inventaris betreft de aanschaf van grotere zaken zoals computers. Voortaan vindt u 
Inventaris terug op de balans en schrijven we jaarlijks een deel van de waarde af. 
 
Inkomsten van de vereniging kwamen dit jaar uit contributie, subsidies, en twee donaties.  
We willen hier speciaal de donatie van Map Blom vermelden, die ter ere van haar 100e 
verjaardag haar familie en vrienden vroeg, een donatie aan een goed doel te geven.  
De contributie bleef in 2021 onveranderd: € 24,- per jaar. Helaas loopt het ledental jaarlijks 
terug: van meer dan 800 in jubileumjaar 2019 tot minder dan 600 eind 2021.  
 
Huisvestingskosten zijn lager dan begroot, dankzij de tijdelijke huurverlaging tot eind 2022. 
 
Bewegingsoefeningen 
Door Corona/Covid-19 waren de baden en de sportzaal een deel van het jaar gesloten. Toch 
bleven de kosten voor de baden vrij hoog, omdat we verplicht waren Florence/bad 
Steenvoorde 3 kwartalen door te betalen. De kosten voor therapeuten vielen wel lager uit. 
 
Dagtocht en Kersbijeenkomst kwamen in 2021 te vervallen. De Vriendenstichting heeft 
daarom naast de agenda dit jaar alle leden een kerstpakket geschonken. 
 
De kosten voor Contactblad en Nieuwsflits worden – inclusief portokosten – vrijwel geheel 
door een subsidie van ReumaNederland afgedekt.  
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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 6 à 8 maal 
per jaar. 
In bepaalde gevallen wordt de Nieuwsflits per 
post aan alle leden toegezonden. 
 
Daarnaast verschijnt minimaal 3 maal per jaar 
het Contactblad op papier. 
 
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 
 
Afbeeldingen:  
Pag.1 en 7 Eigen archief,  
pag.4 Alexandra Koch (Pixabay) 
 
 

 
 

Correspondentie/ 
secretariaat 

RPV Den Haag e.o. 
Postbus 45643, 2504 BA Den Haag 
06-22377537 

Ledenadministratie Ria Streef 
Marg.van Hennebergweg 49-B 
2552 BD  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) 

 
 
 

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

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

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

2e Penningmeester (aspirant) 
Mevr. A.A. Knul (Alie), 
a.knul@rpvdenhaag.nl 
tel. 06 - 51752240 

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

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

 Vacatures: 
Vicevoorzitter 
Secretaris 

 


