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Reglement hydrotherapie- en Bechterew-oefengroepen 
 
Algemeen 
De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) biedt beweegtherapie 
aan in o.a. de vorm van hydrotherapie- en Bechterew-beweeggroepen. Voor deelname aan 
deze beweeggroepen is het lidmaatschap van de RPV Den Haag verplicht.  
De beweeggroepen staan onder leiding van een gediplomeerd fysiotherapeut, 
oefentherapeut-Cesar of -Mensendieck of een ervaren sportinstructeur. 
Deelname aan hydrotherapie of de Bechterew-oefengroep is therapie en niet vrijblijvend. 
Om deel te kunnen nemen aan een van deze beweeggroepen, moet u toestemming van uw 
behandelend arts hebben en bij voorkeur een verklaring van uw arts kunnen overleggen. 
 

Kosten Bedragen bij automatische incasso 
Lidmaatschap RPV Den Haag e.o.  
(verplicht voor deelname) 

€ 24,00 Per jaar 

Bechterew oefengroep € 16,80 Per maand 
Hydrotherapie € 16,00 Per maand 
Locatie en tijden hydrotherapie 
 Dag Starttijd 
Basalt Revalidatie 
Vrederustlaan 180, 2543 SW  Den Haag 
 

Maandag, 3 groepen 
Vrijdag, 2 groepen 

19:00, 19:40 en 20:20 uur 
18:00 en 18:40 uur 

Bechterew oefengroep (Axiale SPA) 
 Dag Starttijd 
Basalt Revalidatie 
Vrederustlaan 180,  
2543 SW  Den Haag 
 

Vrijdag  1 groep 18:00 - 19:00 uur zaalsport, en 
19:20 - 20:00 uur oefentherapie in 
zwembad 

 
Er is geen therapie op de volgende dagen: 
 1 januari (Nieuwjaarsdag) 
 Goede Vrijdag 
 2e Paasdag 
 2e Pinksterdag 
 Kerstvakantie: de laatste 2 weken van het kalenderjaar 
Deze dagen worden niet in rekening gebracht. 
 
Regels in Basalt 
Omwille van de veiligheid zijn deelnemers verplicht badslippers of waterschoenen te dragen. 
Dit ingeval van aansprakelijkheid bij valpartijen.  
Wij verwachten van onze leden ordelijk gebruik van het zwembad en de faciliteiten 
eromheen: 
 Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen naar de kleedkamers. 
 Bezoek en/of begeleider draagt overschoenen (beschikbaar in Basalt) of schone slippers. 
 Houd sanitaire voorzieningen schoon 



 
 

   
correspondentie 
website 
e-mail 

Postbus 45643, 2504 BA  Den Haag 
www.rpvdenhaag.nl 
penningmeester@rpvdenhaag.nl 

IBAN 
KvK-nr 

Aangesloten bij   

NL66INGB0003890569 
40409644 
Ieder(In) 

 

Afmelden 
Bij verhindering, b.v. door ziekte of vakantie, dient men zich altijd persoonlijk bij de 
contactpersoon af te melden (zie onderaan).  
 
Regelmatig afwezig met bericht en zonder bericht  
Is een deelnemer regelmatig met bericht afwezig dan kan de coördinator deze persoon hier 
op aanspreken. Is iemand meer dan 25 % afwezig met bericht dan is het mogelijk deze van 
de lijst te halen. Is een deelnemer regelmatig afwezig zonder bericht dan kan de coördinator 
deze persoon van verdere deelneming uitsluiten. Dit gebeurt schriftelijk. 
 
Langdurig ziek 
Langdurige ziekte dient schriftelijk – via e-mail of per post – gemeld te worden. Deelnemers 
die langer dan 3 maanden afwezig zijn wegens ziekte zullen in overleg van de lijst gehaald 
worden. Zij zullen bovenaan de wachtlijst geplaatst worden. 
Bij terugkeer na langdurig ziekteverzuim dient men contact op te nemen met de 
coördinator. De coördinator bepaalt, of terugkeer in dezelfde of een andere beweeggroep 
mogelijk is. 
 
Vakantie 
Deelnemers die langer dan 4 weken afwezig zijn i.v.m. vakantie en/of overwintering moeten 
dit melden bij de coördinator. 
 
Betalen 
Deelnemers dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven. Uitsluitend in 
bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken. In dat geval dient men de rekening uiterlijk in 
de maand volgende op een kwartaal te voldoen.  
Deelnemers ontvangen eenmaal per kwartaal een rekening(overzicht) over het 
voorafgaande kwartaal. De kosten voor de therapie worden niet meer in alle gevallen 
vergoed door de zorgverzekeraars. 
Is een deelnemer meer dan een kwartaal achter met betalen dan is de coördinator 
gerechtigd deze persoon van verdere deelneming uit te sluiten. 
 
Contactpersonen 
Hydrotherapie afmelden  
bij ziekte of vakantie 

Mary Rindert 070-3250703 (s.v.p. voicemail inspreken) 

Bechterew oefengroep 
(afmelden en informatie) 

Truus v.d. Ende Afmelden en informatie: 
Truus v.d. Ende, 070 – 3913034 

Coördinator hydro 
(informatie, inschrijven, 
opzeggen) 

Ria Streef e.:  r.streef@rpvdenhaag.nl  t.: 06 – 40304303 

Penningmeester  
(financiële zaken) 

Thea Moen  e.:   t.moen@rpvdenhaag.nl  t.: 06 – 22377537 

  
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet  beslist het bestuur.  


