Nieuwsflits mei 2022

Bestuur en contactpersonen RPV Den Haag e.o.:
de “motor” van onze vereniging

Na een gezellige lunch in het verenigingsgebouw maakten we deze groepsfoto.
V.l.n.r. staand: Marijke Pleune, Alie Knul, Thea Moen, Ria Streef, Lia v.d. Laan,
Marianne Osseweijer, Joke Tijsmans, Mary Rindert, Janie Hofstede en Ria Rodenrijs,
en geknield: Anita Guldemond en Nathalie Bogte.
Helaas konden twee contactpersonen er niet bij zijn: Kees Aaldijk en Truus v.d. Ende
ontbreken op de foto.

In dit nummer
 Uitnodiging ledendagtocht 7 juni 2022
 Uitnodiging extra Algemene ledenvergadering
 Informatieavond 17 mei 2022

Beste leden,
Fijn dat we na twee jaar weer een dagtocht kunnen organiseren. Deze keer wat dichter bij
huis. Avifauna is allang niet meer het kleine vogelparkje van de schoolreisjes van weleer.
Naast de bekende flamingo’s, pelikanen en andere vogels bewonen steeds meer andere
diersoorten het park. En het is er prachtig wandelen, bijvoorbeeld in de Oosterse tuin, de
Tropenhal of het Madagaskargebied. Neem alvast een kijkje via www.avifauna.nl

Hoe ziet deze dag er uit?

Tussen 9:30 en 9:45 uur verzamelen op parkeerplaats van Wijkcentrum Vrederust.
10 uur vertrekt de bus.
10:45 uur ontvangst Avifauna met koffie, thee en gebak.
11:30 tot 13:00 uur parkbezoek (op eigen gelegenheid).
13:00 uur Brunchbuffet in de Struisvogelzaal. Tot 14:45 uur kunnen we hier genieten van
heerlijke warme en koude brunchgerechten met koffie, thee etc.
 15:00 uur is er bij goed weer een vogeldemonstratie naast het parkrestaurant.
 De demonstratie duurt maximaal een half uur. Aansluitend gaan we naar de bus.
 16:00 uur vertrekt de bus weer naar Wijkcentrum Vrederust.






Kosten:

We willen graag zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om mee te gaan en daarom
is de (verlaagde) eigen bijdrage van € 30,- voor leden en € 35,- voor maximaal één introducé.
Alle consumpties bij ontvangst en brunch zijn bij deze prijs inbegrepen.

Aanmelden:
Dat kan tot en met 31 mei a.s. door uw bijdrage over te maken op
IBAN-nr. NL66 INGB 0003 8905 69 t.n.v. Ver.van Reumapatiënten Den Haag e.o.
onder vermelding van uw naam en een eventuele dieetwens.
Heeft u een rolstoel? Geef dat dan ook door i.v.m. uw plek in de bus.

Adres vertrek en aankomst:
Wijkcentrum Vrederust, flat Wilgenburg, Melis Stokelaan 2496-W, 2541 GS Den Haag

Voor vragen:
 Nathalie Bogte: n.bogte@rpvdenhaag.nl, tel. 06 – 21206155
 Marijke Pleune: m.pleune@rpvdenhaag.nl, tel. 0174 – 245507
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 21 juni 2022

Het bestuur van de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) nodigt u
uit tot het bijwonen van de extra Algemene Ledenvergadering om de opheffing van de
vereniging in stemming te brengen. (Zie ook Contactblad 2e kwartaal 2022 p.11).
Datum
Locatie

Dinsdag 21 juni 2022
Wijkcentrum Vrederust,
Melis Stokelaan 2496w,
2541GS Den Haag.
Aanvang
19.30 uur, duurt tot uiterlijk 21:00 uur
Aanmelding vooraf is niet nodig.
Volgens onze statuten kan het besluit tot opheffing genomen worden als tenminste twee
derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als er in deze vergadering het
vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering
belegd waarin hetzelfde voorstel wordt behandeld. In deze nieuwe vergadering kan,
ongeacht het aantal dan aanwezige leden, een besluit worden genomen met een
meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bent u verhinderd? U kunt een medelid machtigen. Daartoe kunt u onderstaand strookje
gebruiken of zelf een machtiging schrijven en ondertekenen. N.B.: als lid kunt u door twee
leden gemachtigd worden. Bestuursleden mogen niet gemachtigd worden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij machtig ik onderstaand medelid om namens mij te stemmen tijdens
de extra Algemene Ledenvergadering van RPV Den Haag e.o. op 21 juni 2022
Voornaam, achternaam gemachtigde
Voornaam, achternaam ondertekenaar
Handtekening,
datum
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Verenigingsinformatie
ALGEMEEN

COLOFON
Nieuwsflits & Contactblad

De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken is
opgericht in 1979 en 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.
Contact
RPV Den Haag e.o.
Correspondentie
Postbus 45643,
2504 BA Den Haag
E-mail

info@rpvdenhaag.nl

Telefoon
Adres verenigingsgebouw

06-22377537
Mexicosingel 52,
2548 HB Den Haag
www.rpvdenhaag.nl
NL66INGB0003890569 t.n.v.
Ver. van Reumapatiënten
Den Haag e.o.
40409644
Ieder(in)

website
IBAN
Inschrijving K.v.K.
Aangesloten bij

Informatieavond dinsdag 17 mei 2022

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 Groepsfoto eigen archief,
overige: Avifauna

Sport en beweging bij NL Actief

Wijkcentrum Vrederust, Flat Wilgenburg
Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag.
Aanvang 19.30 uur.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Meer informatie: Marijke Pleune,
m.pleune@rpvdenhaag.nl
tel. 0174 – 245507

Tot ziens!
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