
                      
 

Nieuwsflits zomer 2022 
 

 
 
Beste lezer, 
 
Een kleine Nieuwsflits aan het begin van de zomervakantie met een terugblik op de 
dagtocht en de algemene ledenvergadering.  
 
Het bestuur neemt de maanden juli en augustus vakantie; veel groepen gaan in de zomer 
lekker door met hun activiteiten in het Inloophuis.  
De naam van het Inloophuis verandert per september en wordt  
Centrum Marike, voor leven met en na kanker. 
 
In september ontvangt u van ons de volgende Nieuwsflits met daarin de uitnodiging voor 
de volgende ALV vergadering in oktober. 
 
 
In dit nummer                                                            
 Impressie ledendagtocht 7 juni 2022 
 Terugblik op de extra Algemene Ledenvergadering 
 Gewoon maar anders 
 De Volharding 
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Impressie Dagtocht 
Avifauna 
dinsdag 7 juni 2022  
 
We kijken terug op een heel 
geslaagde dagtocht naar 
Avifauna op 7 juni met maar 
liefst 71 leden en introducés. 
De zon scheen, de sfeer was 
goed en er was eindelijk weer 
veel tijd om live met elkaar 
bij te praten.  
 
Na koffie en taart wandelden 
we in kleine groepjes en op 
eigen gelegenheid door de 
Oosterse tuin, de Tropenhal 
en het Madagaskargebied en 
zagen we naast vele 
prachtige vogels, ook apen, 
stokstaartjes en zelfs een 
rode panda! 
 
Onze honger werd gestild 
met een verrukkelijke koude 
en warme lunch, met uitzicht 
op de flamingo’s.  
 
 
De vogeldemonstratie ging helaas niet door, omdat de vogels te onrustig en 
gedesoriënteerd zouden raken vanwege het geluid van bouwmachines, waarmee een 
nieuw parkgedeelte werd aangelegd.  
Maar dat mocht de pret niet drukken.  
 
Aan het einde van de dag kwamen mensen ons vertellen hoe zeer ze naar deze dag 
hadden uitgekeken en hoe fijn het was geweest.  
 
 
 
Dank allemaal voor ieders bijdrage aan deze leuke dag en in het bijzonder 
Nathalie en Marijke, die deze dag geweldig georganiseerd hebben.   
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Terugblik Algemene Ledenvergadering (ALV)  
21 juni 2022 
Vooraf waren we er een beetje nerveus over: hoeveel 
leden zouden komen opdagen op deze ingelaste ALV? Er 
was een aantal afmeldingen, we telden 30 leden, van 
wie een aantal een machtiging had, zodat we in totaal 
42 stemmen konden tellen aan het einde van de avond. 
 

 

De feiten op de dia’s van de PowerPoint die we laten zien zijn duidelijk en onderbouwen 
ons weloverwogen, pijnlijke voorstel om RPV Den Haag e.o. op te heffen.  
 
We krijgen de vraag waarom ReumaNederland stopt met het verstrekken van subsidie.  
Dat komt door de verandering van de koers van RN. Samengevat wil RN met de nieuwe 
koers haar geld investeren in alle mensen met reuma door het vormen van regionale 
reumateams die voorlichting geven. Alle RPV’s ontvangen per 1-1-24 geen subsidie meer, 
en vele RPV’s zijn al opgeheven. Enkele RPV’s waaronder Gouda zijn bezig met het vormen 
van reumateams. Wij als bestuur willen deze weg niet gaan.  
Alle informatie over de koerswijziging van RN vindt u in het Koersdocument waar we u via 
onze bladen al vaak over geïnformeerd hebben, het Koersdocument kunt u opvragen bij 
de redactie, via redactie@rpvdenhaag.nl  
 
Een andere vraag is of we als vereniging of stichting verbonden kunnen blijven voor het 
organiseren van uitjes. Dat vinden we als bestuur geen optie om een aantal redenen:  
 zonder subsidie wordt de contributie veel hoger voor veel minder activiteiten;  
 er gaat veel tijd en energie zitten in het organiseren van activiteiten; 
 het merendeel van het huidige bestuur is noodgedwongen langdurig aangebleven en 

wil of moet stoppen;  
 uitjes organiseren als privépersoon wordt steeds ingewikkelder vanwege de huidige 

wet- en regelgeving zoals AVG, UBO en WBTR. We kunnen bv. de huidige ledenlijst niet 
zomaar gebruiken en wie is aansprakelijk als er wat gebeurt. 

 
Na de stemming tellen we 34 stemmen voor opheffing, 7 stemmen tegen opheffing.  
Eén persoon heeft zich blijkbaar onthouden van stemming.  
Deze ALV was natuurlijk niet doorslaggevend maar het verschil in aantallen voor en 
tegenstemmen waren wel duidelijk! 
 
Volgens de statuten kan het besluit tot opheffing genomen worden als tenminste twee 
derde van het aantal leden (357 op 1 juni) aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Nu dit vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt in oktober een 2e 
ALV belegd waarin hetzelfde voorstel wordt behandeld.  
In deze nieuwe ALV kan, ongeacht het aantal dan aanwezige leden, een besluit worden 
genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen. De uitnodiging hiervoor ontvangt u begin september 2022. 
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Stichting Haagse Sociëteit Lichamelijk Gehandicapten  
“GEWOON MAAR ANDERS” 
 
Deze stichting bestaat al sinds 1966 en is ANBI gecertificeerd.  
Vanuit deze organisatie worden diverse activiteiten georganiseerd. 

 
Bent u lichamelijk beperkt en wilt u 2 maal per maand iets gezelligs of creatiefs doen, dan is 
dit misschien iets voor u! Onder begeleiding van docenten kunt u meedoen aan:  
boetseren, handwerken, bloemschikken. Of gewoon gezellig met elkaar koffiedrinken en 
kletsen! 
 
De bijeenkomsten zijn iedere 1e en 3de woensdag van de maand, vanaf 10.00 uur tot 
ongeveer 14.00 uur in een zaal van de Adventskerk, Orveltestraat 15, 2564 KG Den Haag 
 
Meer informatie: 
Mevr. M. Hollander tel nr. 070 3679655 
C. Pluimers   tel.nr. 070 3507146 
 
de contributie bedraagt €25,- per jaar 
website adres: www.gewoonmaaranders.nl 
word gewoon lid, of kom gewoon eens kijken, of gewoon gezellig koffie drinken. 
 
 
De Volharding 

De Volharding was ooit onderdeel van een grote beweging die het leven van de 
arbeidersklasse draaglijker moest maken. Het begon met bakkerijen, later kwamen er o.a. 
winkels en een ziekenfonds bij. Maar op dit moment is De Volharding “the place to be” voor 
activiteiten, dagtochten, lezingen, leeskringen, maar ook ontspanning en een luisterend oor. 
 
De Volharding is een coöperatie met een ledenraad, een bestuur en ruim 25.000 leden.  
Het lidmaatschap is gratis, je betaalt voor wat je doet.  
Meer informatie? Zie www.devolharding.nl/activiteiten 
De Volharding is gevestigd aan de Roggeveenstraat 116, 2518TT Den Haag 
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Verenigingsinformatie 

ALGEMEEN 
 
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. 

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 Kraaiennest, Inge Crijns 
fotografie, 
Impressie Avifauna en afbeelding 
achterzijde: bestuur 
 
 
 
 

 
 

Contact 
Correspondentie 
 
 
E-mail 
 
Telefoon 

RPV Den Haag e.o. 
Postbus 45643,  
2504 BA Den Haag 
 
info@rpvdenhaag.nl 
 
06-22377537 

Adres 
verenigingsgebouw 

Mexicosingel 52,  
2548 HB Den Haag 

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) 
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