Nieuwsflits 5: September 2022
Beste lezer,
Heeft u de warme dagen goed doorstaan en
een goede zomer gehad?
Zoals beloofd hierbij de Nieuwsflits waarin
we u uitnodigen voor de extra ALV
vergadering in oktober.
Samen met ReumaNederland is een aantal
partijen bezig, het bewegen ook voor
reumapatiënten aantrekkelijk(er) en
mogelijk te maken. We hebben alvast wat
tips voor u bij elkaar gesprokkeld.
Kerst lijkt nog ver weg, maar we zijn al bezig
met de voorbereidingen voor een
nostalgische kerstviering.
Schrijft u alvast de datum in uw agenda?

Dinsdag 13 december 2022
Nathalie Bogte, Marijke Pleune, Ria Streef,
Marianne Osseweijer, Alie Knul, Thea
Moen

Mooie herfstdagen!

Opstarten na de zomer
Op donderdagmiddag 1 september jl.. startte de
donderdagmiddaggroep van Ria en Marijke het nieuwe
seizoen met een lunch bij de Haagse Beek. Het werd heel
gezellig, ook al kon niet iedereen erbij zijn.

In dit nummer
 Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering
 Einddatum groepen hydro- en Bechterewtherapie Basalt
 Blijf in beweging (in Den Haag en omstreken)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 oktober 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 en de vorige Nieuwsflitsen).
Datum
Locatie
Aanvang

Dinsdag 18 oktober 2022
Wijkcentrum Vrederust,
Melis Stokelaan 2496w,
2541GS Den Haag.
19.30 uur, duurt tot uiterlijk 21:00 uur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2022 was niet het vereiste aantal leden
aanwezig of vertegenwoordigd om een definitief besluit te nemen.
In deze tweede extra Algemene Ledenvergadering wordt hetzelfde voorstel 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.
Per 1 september is een (voorlopig tijdelijke) ledenstop ingesteld gezien de onzekere
toekomst. Afhankelijk van de uitkomst van de ALV wordt de ledenstop wel of niet definitief.





Aanmelding vooraf is niet nodig
Alleen leden hebben stemrecht
Een lid mag maximaal door twee leden gemachtigd worden
Bestuursleden mogen niet gemachtigd worden

Bent u wel lid maar bent u op 18 oktober 2022 verhinderd? Dan kunt u een medelid
machtigen. VUL HIERVOOR HET MACHTIGINGSFORMULIER IN OP PAGINA 7.
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Einddatum groepen hydro- en Bechterewtherapie Basalt
In de afgelopen maanden hebben wij u via de Nieuwsflitsen en in de Algemene
Ledenvergaderingen uitgelegd, dat het om uiteenlopende redenen niet haalbaar is om door
te gaan met onze vereniging. Dat dit ook ons als bestuur aan het hart gaat mag duidelijk zijn!
Daarmee stopt ook de beweegtherapie van onze vereniging in Basalt Den Haag, zowel de
hydrotherapie als de Bechterew oefengroep.
Het contract met Basalt eindigt eind december 2022. In verband met de kerstperiode is
vrijdag 16 december 2022 de laatste dag, waarop wij gebruik kunnen maken van zwembad
en sportzaal.
Alle deelnemers zijn inmiddels per brief geïnformeerd.
Veel (oud-)deelnemers uit Steenvoorde en Basalt hebben inmiddels zelf een alternatief
gevonden om toch in beweging te blijven.
Op de volgende pagina een aantal tips om u te helpen bij het zoeken naar de mogelijkheden
op het gebied van sporten en bewegen in onze regio.

Blijf in beweging (in Den Haag en omstreken)
Sport- en beweegwijzer 50+
Dit voorjaar attendeerden wij u al op deze gids van
de Gemeente Den Haag met een overzicht van zeer
uiteenlopende sport- en beweeg-activiteiten voor
50-plussers, met of zonder beperkingen.
Nu is de nieuwe editie (2022 – 2023) van deze Sporten beweegwijzer - zolang de voorraad strekt - gratis
af te halen op het stadhuis, bij elke bibliotheek in
Den Haag en wijk- en dienstencentra.
Downloaden kan ook, via gemeente Den Haag:
https://bit.ly/3BfB8x6
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Beweegloket en Mobilitheek
In de Sportcampus Zuiderpark zijn sinds een paar jaar het Beweegloket en de
Mobilitheek gevestigd. Hier kunt u online zoeken naar een passende sport of
beweegactiviteit. Of u kunt zich kosteloos laten adviseren door specialisten.
Het Beweegloket geeft persoonlijk advies en helpt mensen met een auditieve, visuele,
motorische, verstandelijke, psychosociale of chronische beperking. Ook mensen met veel
overgewicht kunnen bij het Beweegloket terecht.
Voor mensen met een fysieke beperking die een hulpmiddel nodig hebben om te kunnen
sporten of bewegen is een afspraak met en een bezoek aan de Mobilitheek aan te raden.
Mobilitheek geeft advies en biedt de mogelijkheid tot het uitproberen van beweeg- en
sporthulpmiddelen voor iedereen met een fysieke beperking.
Voorwaarde is wel, dat u in één van de volgende gemeenten woont:
 Den Haag
 Rijswijk
 Lansingerland
 Westland
 Leidschendam-Voorburg
Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail dan naar
beweegloketdenhaag@unieksporten.nl of bel naar 06 - 28870131.
Sommige vragen kunnen de specialisten per mail of telefoon beantwoorden. Voor andere
vragen kunt u een persoonlijke afspraak maken.
Bezoekadres Sportcampus Zuiderpark
Meester P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

Beweegcoach Westland
Mensen uit gemeente Westland kunnen terecht bij
de haagse Mobilitheek, maar ook bij de
beweegcoach voor het Westland. Deze kijkt naar
wat u leuk vindt en wat u kan en zoekt daar een
passende beweegactiviteit bij. Als u dat ook leuk
vindt, dan gaat de beweegcoach of een van de
sportambassadeurs de eerste keer met u mee.
T: 06 - 10754891
E: beweegcoachvtv@vtvzhn.nl
W: beweegcoachwestland.nl
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Sport en beweging bij NL Actief
NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende
sport- en beweegbedrijven in Nederland.

Om mensen met een reumatische aandoening op een
verantwoorde manier, veilig en met plezier te laten sporten, zijn ReumaNederland en NL
Actief een samenwerking aangegaan. Bij zo’n honderd leden van NL Actief zijn daartoe
ruim 100 professionals opgeleid.
In mei 2022 was Mauricio de Koning, zelf één van deze professionals en verbonden aan
Active Health Center Den Haag, te gast. Hij legde uit hoe hij en zijn collega’s mensen met
reuma begeleiden en waarom het juist met reuma zo belangrijk is om te blijven bewegen.
Er zijn meer dan 1000 sportscholen e.d. aangesloten bij NL Actief. Op de pagina
sportaanbod van hun website nlactief.nl kunt u zoeken naar een preventiecentrum in uw
omgeving, waarbij u kunt aangeven, waarvoor u hulp zoekt. Hieronder de adresgegevens,
maar de kans bestaat, dat men u telefonisch niet kan helpen en terugverwijst naar hun
website.
NL Actief, Papendallaan 51, 6816 VD Arnhem
T: 085 - 4869100
E: info@nlactief.nl
W: nlactief.nl

FitStap voor reuma
FitsStap voor reuma is een beweegprogramma voor mensen met
reuma. Het doel van dit speciale FitStap programma is dat
deelnemers met reuma zich in twaalf weken (weer) fitter en vitaler
voelen. Het beweegprogramma is drie jaar geleden ontwikkeld door
de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) en nu i.s.m. ReumaNederland en
reumaspecialisten doorontwikkeld naar een versie speciaal voor mensen met een vorm
van reuma. Naast bewegen staat bij FitStap voor reuma de combinatie van een gezonde
geest in een vitaal lichaam centraal. FitStap voor reuma is in de praktijk getest door
mensen met reuma en zij gaven aan, er baat bij te hebben.
Meer over het FitStap programma en een overzicht van alle FitStap coaches vindt u op de
website: fitstap.nl/reuma. Daar is ook een overzicht van alle FitStap reuma coaches te
vinden. Onderstaande FitStap coaches staan al voor u klaar in onze regio:
Leiden e.o.: Nicole van Alder
T: 06 - 11728488
W: stapindejuisterichting.nl
Nootdorp e.o.: Natasja Vermaas
W: getinmotion.nl
Pijnacker e.o.: Beatrix Tas
W: wandelenismeer.nl
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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

Inschrijving K.v.K.

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

Aangesloten bij

Ieder(in)

Adres verenigingsgebouw
website
IBAN

De digitale Nieuwsflits verschijnt 6 à 8 maal per
jaar.
In bepaalde gevallen wordt de Nieuwsflits per
post aan alle leden toegezonden.
Daarnaast verschijnt 3 maal per jaar het
Contactblad op papier.
Redactie
redactie@rpvdenhaag.nl
 Marianne Osseweijer
 Thea Moen
 Nathalie Bogte
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 Boom landgoed Ockenburgh: Inge Crijns
fotografie.
Logo’s: eigendom van de betreffende
organisaties. Overige afbeeldingen: bestuur

Bestuur
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
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
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MACHTIGINGSFORMULIER
T.B.V. DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 18 OKTOBER 2022
Bent u wel lid maar bent u op 18 oktober 2022 verhinderd?
Dan kunt u een medelid machtigen. Vul onderstaand machtigingsformulier
duidelijk in en geef het mee aan een medelid, die daarmee namens u kan
stemmen.
Let op:
 Alleen leden hebben stemrecht.
 Een lid mag maximaal 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 18 oktober 2022
Omschrijving:
Voornaam en achternaam van de
gemachtigde
(= de persoon, die namens u gaat stemmen)

Hieronder invullen:

Uw eigen voornaam, voorletters en
achternaam
(zo mogelijk ook uw lidnummer)
Uw eigen handtekening
en
Datum ondertekening

Nieuwsflits 5: September 2022

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

blz. 7

