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Beste lezer,  
De dagen worden langer en de zon krijgt meer 
kracht, kijkt u ook zo uit naar de lente?   
In de lente zijn er nog volop activiteiten: de 
clubjes op de Mexicosingel, een Algemene 
Ledenvergadering en 2 informatie avonden. 
 
Tijdens de komende ALV - in deze Nieuwflits 
ontvangt u de uitnodiging - bespreken we het 
stappenplan tot het definitieve afscheid in juli van 
dit jaar. 
 
We wensen u een mooie lente en hopen u te 
ontmoeten tijdens één van onze activiteiten. 
 
Hartelijke groet, het bestuur 
 

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 21-3-2023 
 

 
 

Het bestuur van de Vereniging van Reumapatiënten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) nodigt 
u uit tot het bijwonen van de (allerlaatste) Algemene Ledenvergadering:  
Datum  Dinsdag 21 maart 2023 
Locatie  Wijkcentrum Vrederust,  
  Melis Stokelaan 2496w,  
  2541GS  Den Haag.  
Aanvang  19.30 uur, duurt tot uiterlijk 21:00 uur 
                                        Aanmelding vooraf is niet nodig 
 
 
In dit nummer o.a.                                           
 Algemene Ledenvergadering (ALV)  
 Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst 
 Informatieavonden 18 april en 16 mei 2023 
 Reumamagazine 
 Afscheidsbijeenkomst: een tipje van de sluier 
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Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)  
RPV Den Haag e.o. d.d. 21 maart 2023 
                                                      

 
1. Opening 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2022 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Jaarverslag van het bestuur over 2022 
5. Financieel jaaroverzicht 2022 
6. Verslag kascontrolecommissie 2022 
7. Stappenplan opheffing vereniging 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
 

Bijlage bij pt.2: Notulen Algemene Ledenvergaderingen d.d. 15 maart 2022, 
21 juni 2022 en 18 oktober 2022 
 
Bij de ALV van 15 maart 2022 werd naast de standaard agendapunten ook ruim aandacht 
besteed aan de toekomst van de vereniging. 
De conclusie was dat het bestuur geen mogelijkheden ziet om de vereniging in stand te 
houden. Het bestuur adviseerde daarom met pijn in het hart om de vereniging op te 
heffen per 1 juli 2023. 
Het voorstel tot opheffing werd tijdens deze vergadering nog niet in stemming gebracht, 
hiervoor is volgens de statuten een aparte ALV nodig. 
Op 21 juni 2022 volgde een extra ALV om over het opheffingsvoorstel te stemmen. 
Hier haalden we echter niet het vereiste aantal stemgerechtigden. 
Op 18 oktober 2022 werd een tweede extra ALV gehouden. Tijdens de stemming in deze 
tweede vergadering werd het voorstel tot opheffing van de vereniging aangenomen. 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2022 zijn gepubliceerd in 
Contactblad 2e kwartaal 2022. 
Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2022 zijn na te lezen in 
Nieuwsflits 2022-4 (zomer 2022). 
Samenvatting van de 2de extra Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2022 kunt u 
nalezen in de Nieuwsflits 2022-6. 
De bladen met deze notulen zijn alle terug te vinden op onze website 
www.rpvdenhaag.nl/contactbladen. 
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Opmerking bij pt.5: Financieel jaaroverzicht 
 
Bij het opstellen van deze Nieuwsflits waren de jaarcijfers nog niet gecontroleerd door de 
kascontrolecommissie, door omstandigheden kon deze pas later bijeenkomen. 
Daarom zijn de jaarcijfers niet in deze Nieuwsflits opgenomen maar worden tijdens de ALV 
uitgereikt en besproken. 
De gecontroleerde jaarcijfers kunt u vanaf één week voor de ALV opvragen, bij voorkeur 
via onze website www.rpvdenhaag.nl/downloads of via de penningmeester: 
penningmeester@rpvdenhaag.nl.  
 
 
Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari 2023 
 

 
 
Het was fijn om elkaar weer te zien en bij te praten onder het genot van een hapje en een 
drankje. Het koor New Pop-Art! uit Rijswijk gaf een geweldig en vrolijk optreden, mogelijk 
gemaakt door Fonds 1818. Zij zongen Engelse popsongs vanaf de jaren 60/70 tot heden en 
ook enkele Nederlandse hits. De showelementen tijdens een aantal nummers gaven een 
extra feestelijk tintje aan het optreden. Het koor werd begeleid door 2 gitaristen en de 
aanstekelijk enthousiaste dirigent Roos Meuleman. 
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Informatieavonden 
 
U bent van harte welkom op onze informatieavonden van 18 april en 16 mei 2023  
Voor beide avonden geldt: 
Locatie: Wijkcentrum Vrederust, Melis Stokelaan 2496W, 2541 GS Den Haag 
(In gebouw Wilgenburg). 
Aanvang: 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00 uur, ook niet-leden zijn welkom. 
Eindtijd: Uiterlijk 21 uur. 
 
 
Dinsdag 18 april 2023  
Lizanne van Paassen, Hand-/ergotherapeut 
 
Lizanne vertelt over wat een handtherapeut kan doen bij reumatische klachten in de hand 
en pols. Wat zijn de mogelijkheden en beperking van de handtherapie? Vanuit Direct 
Ergotherapie werkt Lizanne al 5 jaar als hand-/ ergotherapeut en daarnaast is zij 
werkzaam als handtherapeut in het Alrijne Ziekenhuis.  Ben je geïnteresseerd in de opties 
voor handtherapie, kom dan langs bij de informatieavond! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 16 mei 
Marjolein Palthe, gespecialiseerd in bewegen voor mensen met beperkingen 

 

 
Op 16 mei kunnen we samen dansen. We nemen even 
tijd op de stoel, met fijne muziek, om het hele lichaam 
op te warmen en aan de bewegingen te laten wennen. 
Daarna kan ieder naar de eigen mogelijkheden komen 
staan of zittend meedoen.  
Onder begeleiding van Marjolein, docent bij DansPark, 
komen we via speelse oefeningen tot samen dansen in 
duet of in de groep. Ongemerkt vinden we meer 
lichtheid en souplesse. Laat je meenemen door de 
muziek en door het plezier van samen bewegen. 
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Afscheidsbijeenkomst 5 juli 2023   
 
De datum van 5 juli 2023 is niet toevallig gekozen: op 5 juli 
1979 is RPV Den Haag e.o. opgericht.  
Een gedenkwaardige dag om na 44 jaar te stoppen. 
 
Het afscheid wordt gevierd met een receptie voor relaties 
en leden in Partycentrum Het Witte Paard in Nootdorp en 
afgesloten met een diner voor leden, die zich daarvoor 
opgegeven hebben. 
 
Nadere details worden bekend gemaakt in een volgend 
blad. 
 

 

Reuma Magazine 
Reuma Magazine is een landelijk blad voor mensen met 
reuma voor nieuws en verdieping over leven mét en 
behandeling van reuma. Kijk op de website voor 
abonnementen; u kunt ook inschrijven voor een digitale 
Nieuwsbrief. Of volg ReumaMagazine via Facebook en 
LinkedIn. 
 

 

 
Nieuwe prijsmaatregel medicijnen dupeert ook reumapatiënt 
Minister Kuipers wilde het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) al per 1 januari 
2023 aanpassen. Hij stelde dat een jaar uit na breed protest van onder meer 
patiëntenorganisaties. De belangrijkste reden voor uitstel was dat de minister de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen na de bezuiniging niet kon garanderen. 
Als de herziening per 1 januari 2024 doorgaat, moeten miljoenen Nederlandse patiënten 
bijbetalen voor hun vertrouwde medicijn óf overstappen naar een voor hen onbekend 
geneesmiddel. In veel gevallen betreft het mensen met een chronische ziekte, zoals 
reuma.  
Bijbetalen kan variëren van tientjes tot honderden euro’s per jaar. Overstappen pakt lang 
niet altijd goed uit, omdat niet elke patiënt goed reageert op een soortgelijk 
geneesmiddel. 
Het grootste deel van de medicijnen in Nederland is generiek (zonder patent). De prijzen 
van generieke geneesmiddelen behoren tot de laagste in Europa. Voor bedrijven is het 
daarom steeds minder aantrekkelijk om hun medicijnen in Nederland aan te bieden. Dit 
zorgt voor oplopende medicijntekorten en zet de beschikbaarheid van de juiste 
medicijnen voor Nederlandse patiënten verder onder druk.  
 
Samenvatting artikel uit het Reuma Magazine van februari 2023. 
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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.  
 

COLOFON  
Nieuwsflits & Contactblad 
 
De digitale Nieuwsflits verschijnt in 2023 nog 
ca 3 keer, per e-mail en/of per post, afhankelijk 
van de urgentie. 
 
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:  
Eigen archief 
 

 
 

Contact RPV Den Haag e.o. 

Correspondentie 
Postbus 45643,  
2504 BA Den Haag 

E-mail info@rpvdenhaag.nl 

Telefoon 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) 

 
 
 
 

Collecte ReumaNederland 

 
 
We ontvingen een noodkreet van ReumaNederland omdat de jaarlijkse collectes de 
afgelopen jaren flink tegenvielen.  
Dit jaar is de collecteweek is van 20 t/m 25 maart. Wilt u doneren of zelf collecteren?  

 
Meld u dan aan bij ReumaNederland: https://reumanederland.nl. 

 
 

 
 
 


