Nieuwsflits 6: November 2022

Beste lezer,
Aan veel mooie dingen komt een eind. Helaas. Zoals u kunt
lezen in deze Nieuwsflits is tijdens de Algemene
Ledenvergadering het besluit genomen dat de vereniging
opgeheven wordt.
De voorbereiding voor een groots afscheidsfeest is al
begonnen. Schrijft u alvast 5 juli 2023 in uw agenda?
Vóór het zover is hebben we nog een aantal andere RPVactiviteiten voor de boeg, zoals:




De informatieavond van 15 november met onze “huisreumatoloog” dr. Ruiterman.
Een heerlijk ouderwetse kerstviering met alle ‘succesnummers’ uit voorgaande
kerstvieringen.
De Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari, waar we graag met u proosten op ieders
gezondheid.

Ik hoop u te zien bij (één van) deze activiteiten en wens u een mooie herfst.
Warme groet,
Nathalie Bogte, voorzitter
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Informatieavond 15 november 2022:
Medicijnen en vaccinaties

Spreker: Dr. Y.P.M. Ruiterman, reumatoloog HAGA
Dr. Ruiterman is als reumatoloog ook adviseur van onze
vereniging. Zij informeert u over de nieuwe
reumamedicijnen: de biologicals en de nieuwe
synthetische reumamedicijnen. Daarnaast spreekt zij over
vaccinaties.
Ook niet-leden zijn welkom.

Aanvang: 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00 uur
Locatie: Wijkcentrum Vrederust, Flat Wilgenburg,
Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag
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Beste leden,
Met gemengde gevoelens omdat het onze laatste kerstviering met de vereniging wordt,
nodigen we u uit voor een nostalgische kerstviering met een vol programma.
We willen graag zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om hieraan deel te nemen.
Daarom is de eigen bijdrage zo laag mogelijk gehouden.

Programma

Locatie

10:00 uur

Ontvangst met koffie/thee en banketstaaf

10:15 uur

Kerststukjes maken met Elleke Jutte in aparte zaal
(bij aanmelding opgeven, max. 40 deelnemers)

11:30 uur

Start lunch met soep

12:00 uur

High tea – hartig buffet

12:45 uur

Optreden koor Oude Hollandse Nieuwe

13:45 uur

High tea – zoet buffet

14:30 uur

Loterij

14:45 uur

Koffie / thee met kerstchocola

15:15 uur

Afsluiting (vergeet uw verrassing niet!)

Restaurant PEX, Evert Wijtemaweg 5, 2565 AA Den Haag

Zie voor aanmelding en kosten de volgende pagina.
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Aanmelden Aanmelden kan uitsluitend door vóór 28 november a.s. uw bijdrage over te
maken op:
IBAN-nr. NL66 INGB 0003 8905 69
t.n.v. Ver. van Reumapatiënten Den Haag e.o.




Kosten

Vermeld s.v.p. bij uw betaling KERST2022 en uw naam
en eventueel de naam van uw introducé.
Volgt u een glutenvrij of vegetarisch dieet?
Vermeld dat dan ook bij uw aanmelding.
Wilt u een kerststukje maken?
Betaal dan s.v.p. ook uw eigen bijdrage bij de aanmelding.

Leden alleen de Kerstviering
Leden Kerstviering en kerststukje
Introducé alleen de Kerstviering
Introducé Kerstviering en kerststukje

€ 25,00 + € 12,50
€ 30,00 + € 12,50

€ 25,00
€ 37,50
€ 30,00
€ 42,50

maximaal één introducé per lid

Vragen?

Nathalie Bogte: n.bogte@rpvdenhaag.nl, tel. 06 – 21206155
Marijke Pleune: m.pleune@rpvdenhaag.nl, tel. 0174 – 245507
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Samenvatting notulen Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2022

De ledenvergadering van de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag
e.o.) heeft in haar vergadering van 18 oktober 2022 het volgende besluit genomen.
1. De vereniging zal worden ontbonden per januari 2023.
NB.: De vereniging als rechtspersoon blijft nog bestaan tot alles afgerond is, maar vanaf
januari 2023 wordt op alle in- en externe communicatie “in liquidatie” toegevoegd aan
onze verenigingsnaam.
2. Het bestuur zal van deze ontbinding opgaaf (laten) doen bij de Kamer van Koophandel.
3. 3.a. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, in maart 2023, draagt het bestuur
een of meer bestuursleden voor als vereffenaar van de boedel van de vereniging.
3.b. De vereffenaar zal een kleine vergoeding ontvangen voor werkzaamheden.
4. Een eventueel batig saldo van de vereniging zal worden uitgekeerd overeenkomstig het
doel van de vereniging.
5. De administratie wordt gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar opgeslagen bij de
vereffenaar.
Dit besluit is genomen en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering met een grote
meerderheid van stemmen (35 voor en 1 tegen).

Van de penningmeester
Contributie 2023
Gezien het bovenstaande wordt over 2023 natuurlijk géén volledige contributie meer
geheven.
De vereniging heeft ook in 2023 nog een aantal verplichtingen, bijvoorbeeld de huur van het
verenigingsgebouw, verzekeringen e.d. En sommige activiteiten kunnen nog doorlopen tot
juni 2023.
De contributie over januari t/m juni 2023 bedraagt € 12,- bij automatische incasso in januari
2023. Na de incasso’s van deze contributie zullen wij niets meer van uw rekening incasseren,
uw machtiging wordt vernietigd. Maakt u zelf de contributie over? Dan geldt hetzelfde
bedrag.
Hartelijk dank als u ons nog even blijft steunen!
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Liedjes van de herfst
Liedjes van de herfst
zijn altijd somber
zijn gemaakt
van okers en van omber
toch ken ik septembers
met een gouden glans
toch zijn er novembers
met een toverdans
de zon heeft in
december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
in de sneeuw geplukt
en daarom schrijf ik
in dit kleine lied:
niet wachten op de
lente
want dan komt ze niet

Toon Hermans
uit: 80 gedachten

Cadeau

Ook dit jaar krijgen alle leden een zakagenda cadeau van de
Stichting Vrienden van de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
Daarvoor natuurlijk onze hartelijke dank!

Contactblad

Dit is de laatste Nieuwsflits van 2022.
Eind december verwachten we u het derde Contactblad van 2022 te kunnen toezenden,
met daarin een terugblik op dit veelbewogen jaar.
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