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Delft, februari 2018 

 

Namens het bestuur van de Reumapatiëntenvereniging Delft en omstreken 

nodig ik u uit tot het bijwonen van de 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

welke gehouden wordt op 

DONDERDAG 22 MAART 2018 

Woonzorgcentrum LINDENHOF, 

Cort van der Lindenstraat 245, Delft 

Aanvang 20.00uur (zaal open 19.30uur) 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen ALV 30 maart 2017   (bijgaand) 

4. Jaarverslag 2017 secretaris  (bijgaand) 

5.a  Jaarverslag 2017 penningmeester (bijgaand) 

5.b Verslag kascommissie 

6. Begroting 2018 (bijgaand)  

7. Verkiezing kascommissie 

8. Bestuursverkiezing  

9. Vaststellen contributie 2019 

10. Informatieavonden / koffiemiddagen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

                                        
 

Na afloop van de vergadering zal er een rondje of twee/drie BINGO gespeeld worden. 

 

Jan Polko 

Secretaris 

 

 

Mocht u verhinderd zijn dan vragen wij u vriendelijk zich af te melden via de mail 

(secretaris.rpvdelft@gmail.com), brief (Cypergras 207, 2498 CB Den Haag) of per telefoon 

(0654902336) 

 

U kunt ook iemand machtigen om deel te nemen aan stemmingen indien u niet zelf aanwezig kunt 

zijn. Deze machtiging (een geschreven briefje) kunt u voor aanvang bij de bestuurstafel inleveren. 

mailto:secretaris.rpvdelft@
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Bij agendapunt 6 Begroting. 

Voorstel aanpassing tarieven oefengroepen. 
 
Het bestuur stelt voor om de tarieven voor 2018 ongewijzigd te laten: 
     
Nieuw tarief deelnemers 
Hydrotherapie     €   9,50 per maand      
Bechterew oefengroep   € 17,50 per maand       
MTT    € 20,00 per maand       
Yoga    € 18,50 per maand     
 

Voorstel van het bestuur om de contributie en tarieven beweeggroepen per 1-1-2019 met ongeveer 

1,5% te verhogen: 

  Per   

bedragen € 1-1-2018 1-1-2019 

Contributie 16,00 16,20 

      

Hydro 9,50 9,60 

Bechterew 17,50 17,70 

Med Training  MTT 20,00 20,20 

Yoga 18,50 18,70 

 

  
 
Bij agendapunt 8 Bestuursverkiezing. 

Rooster van aftreden. 

Jan Polko              2018 - 2022 (3e termijn) 
Jan Eekhout   2018 - 2022 (2e termijn) 
Nelleke Flipse        2015 - 2019 (3e termijn) 
Harry Gijselhart    2016 - 2020 (2e termijn)* 
Monique Trompert         2016 - 2020 (1e termijn) 
Ellen Verwijk                  2016 - 2020 (1e termijn)** 
Betty Aanen  2016 - 2020 (1e termijn) 
Trees Mennes  2017 - 2021 (1e termijn) 
 
*Harry zal tijdens deze vergadering uittreden als bestuurslid.  
** Ellen is tussentijds uitgetreden als bestuurslid 
 Kathinka Eekhout heeft zich bereid gevonden om toe te treden als bestuurslid  
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Notulen algemene ledenvergadering 
30 maart 2017.  
Reumapatiëntenvereniging Regio Delft 
 
1.  Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering die op de locatie “De 
Lindenhof“ in Delft wordt gehouden. De maandelijkse bijeenkomsten worden hier sinds januari 
2015 gehouden.  

 
Burgermeester Bijsterveld dankt het bestuur en de leden van de RPV Delft voor alle inzet en 
activiteiten die voor de vereniging en voor Delft worden georganiseerd. 
Suze Gijselhart wordt door burgermeester Bijsterveld in het zonnetje gezet en krijgt voor haar 
jarenlange inzet en enthousiasme voor de RPV, het Westerhonk en andere instanties namens 
de koning een onderscheiding in de orde van Oranje Nassau. 
Ook namens het Westerhonk wordt door de directeur en de voorzitter van de cliëntenraad een 
dankwoord voor haar inzet voor het Westerhonk en al haar cliënten uitgesproken. 

 
Op 1 januari 2017 zijn er 296 leden binnen de vereniging. 
Op de algemene ledenvergadering zijn: 
46 leden aanwezig.  
51 leden hebben zich afgemeld. 
Er zijn 12 machtigingen afgegeven. 
Hiermee is het vereiste quorum van minimaal 10% (29 personen) van het totale aantal leden 
aanwezig. 

 
2.  Vaststellen agenda 

De vergadering gaat akkoord met de agenda. 
 
3.  Notulen ALV 26 maart 2016 

Opmerkingen op de notulen: 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4.  Jaarverslag 2016 secretaris 
Punt 3.1/januari: “nieuwsbrief van maart 2015” moet “nieuwsbrief van maart 2016” zijn. 
Verder zijn geen vragen meer en gaat iedereen akkoord met het jaarverslag 2016. 
De secretaris dankt iedereen voor het vertrouwen. 

 
5 Jaarverslagen Penningmeester 

5a. jaarverslag 2016 penningmeester 
De tabel met de cijfers wordt door de penningmeester toegelicht.  
Er is € 4.500,- beschikbaar voor het lustrumfeest, het bij realisatie genoemde bedrag is hoger. 
Dit komt door de eigen bijdrage die in de begroting niet apart is meegenomen, maar in de 
realisatie wel is verwerkt en apart zichtbaar wordt. 
Bij recreatie: “feestavond, laatste regel” staat tweemaal opgevoerd, hier is echter bij de 
realisatie geen bedrag voor ingevuld, het totaalbedrag klopt dus wel. 
 
Overzicht financiële positie per 31-12-2016: 
Het bedrag van € 22.280,73 bij  Algemeen reserve per 31-12-2016 in het stuk boven de streep 
is verkeerd, dit moet hetzelfde bedrag als genoemd bij Algemeen reserve per 31-12-2016 in 
het middelste stuk zijn: € 20.215,18.  
 
5b. Verslag kascommissie  
De kascommissie ( mw. Jonker, mw. Schippers)  heeft de boekhouding bekeken en geen 
onregelmatigheden geconstateerd. 
De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beheer over 
2016.  
De vergadering gaat daarmee akkoord. 
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6.  Begroting 2017 
De penningmeester licht de begroting voor 2017 toe.  
 

7.  Verkiezing kascommissie 
Ada Jonker treedt af bij de kascommissie, Dinie Schippers gaat door, Joke van Egmond treedt 
toe bij de kascommissie, Jan van Os stelt zich beschikbaar als reservelid. 

 
8.  Bestuursverkiezing 

Ron van Rooijen  Stopt definitief met het voorzitterschap en treedt deze vergadering af. 
Jan Polko blijft aan als bestuurslid en zal als wnd voorzitter optreden tot er een 

nieuwe voorzitter is gekozen. 
Jan Eekhout  blijft aan als bestuurslid. 
Nelleke Flipse   blijft aan als bestuurslid. 
Harry Gijselhart blijft aan als bestuurslid. 
Mandy Treebusch treedt af als bestuurslid,  
Monique Trompert blijft aan als bestuurslid. 
Betty Aanen  blijft aan als bestuurslid. 
Ellen Verwijk  blijft aan als bestuurslid. 
Trees Mennes  heeft zich bereid verklaard om de plaats van Mandy te vervullen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord en Trees treedt dus toe als 
bestuurslid voor met name de ledenadministratie. 

 
Het bestuur bestaat hiermee uit 8 personen. 
 

 Ron bedankt Mandy voor haar inzet als bestuurslid in de afgelopen jaren. 
Jan Polko bedankt Ron voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de vereniging. 

 
Jan Polko doet een oproep voor kandidaten voor het voorzitterschap van de vereniging en 
vraagt de vergadering instemming voor het installeren van een voorzitter tot de volgende ALV 
voor het geval zich een kandidaat beschikbaar stelt. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
9.  Vaststellen contributie 2018 

De vergadering stemt in met handhaving van de contributie, deze blijft € 16.00 
 
10.  Rondvraag 

De contributie voor 2018 is besproken, maar de tarieven van de oefengroepen nog niet. Ook 
deze contributies blijven ongewijzigd. 

 
Jan Polko:  
- 20 april is de eerstvolgende informatie-avond, een vrouwelijke reumatoloog vertelt dan 

over reuma en de rug. 
- 16 mei is er weer een avond bloemschikken. 
- De koffiemiddagen bij Meyman worden druk bezocht, op 20 april is de volgende 

koffiemiddag. 
- Nelleke, Betty en Jan Polko hebben een gesprek gehad met de coördinator mantelzorg en 

deze heeft gevraagd of wij een voorlichting over reuma en onze vereniging willen geven. 
Dit vindt plaats  op 22 juni 2017 en zal in de nieuwsbrief nog worden aangekondigd. 

 
Verder bedankt het bestuur alle vrijwilligers. Dit zijn; Ina Zwartveld (versturen van de 
verjaardagskaarten), Joke Voogt, Ellen Verwijk (nieuwsbrieven), Hans Brouwer, Anja Wiegel, 
Marianne Nieuwenhuis en Suze Gijselhart voor het schenken van de koffie tijdens de 
informatieavonden, Ada Polko (schrijven van de stukjes voor de nieuwsbrieven en 
informatieavonden). 
De voorzitter dankt ook de bestuursleden voor de fijne samenwerking. 

 
11.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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Jaarverslag 2017 secretaris.  

 

Het bestuur bestond per 31 december 2017 uit de volgende leden: 

 

 Jan Polko  - Secretaris / Vice –Voorzitter 

Jan Eekhout  - Penningmeester 

 Nelleke Flipse  - Kennismaking nieuwe leden/ 

externe bijeenkomsten/recreatie 

Harry Gijselhart  - Coördinator bewegingsgroepen 

Monique Trompert         -            Algemeen bestuurslid 

Betty Aanen                   -            Algemeen bestuurslid 

Trees Mennes  - Ledenadministratie 

 

 

1. Leden 

Het ledenaantal per 31 december 2017 bedraagt: 320 leden. 

Het ledenaantal per 1 januari 2018 bedraagt: 315 leden 

Gedurende het jaar 2017 zijn 38 nieuwe leden aangemeld, 10 opzeggingen, 4 leden zijn 

overleden. 

 

De leden zijn als volgt verdeeld over de regio.  

Delft :  .        186 leden  

Westland:              38 leden  

Pijnacker/Nootdorp:           19 leden  

Rijswijk:                              20 leden 

Den Haag:                          11 leden  

Delfgauw               7 leden 

Den Hoorn             16 leden 

Schipluiden   8 leden 

Overig:                               10 leden 

  

2. Bestuursvergaderingen / overlegbijeenkomsten 

In 2017 heeft het bestuur negen maal vergaderd. 

Onderwerpen die o.a. besproken zijn uiteraard de oefengroepen, thema-avonden, dagje uit, 

bloem/kerststukken maken. 

Er zijn diverse overleggen geweest met 'derden'. Denk hierbij aan  Reumafonds, Reumatologen 

Reinier de Graaf Gasthuis, Reumazorg, Zorgbelang, RAZO, SWOP Pijnacker 

 

 

3. Informatieavonden/Recreatieve bijeenkomsten 

Zoals ieder jaar zijn er in 2017 weer een groot aantal informatieavonden geweest. 

Hier is de nodige tijd aan besteed door het bestuur. Thema's zoeken (indien u zelf een gedachte 

heeft voor een thema-avond laat het ons weten), overleg met de organisaties die de presentaties 

verzorgden. 

 

3.1 Informatieavonden: 

Januari       :  Lezing Penders Podotherapeut  

                        Gepresenteerd door:  Femke Theelen en  Wim Custers 
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Deze avond waren 31 leden aanwezig. 

Verslag van deze avond kunt u vinden in de Nieuwsbrief van februari  

 

Februari     :  Valpreventie door het Reinier de Graafgasthuis 

Gepresenteerd door: Peter Smout en Hester Boomkens 

Bij deze zeer interessante avond waren 26 leden aanwezig. 

Verslag van deze avond kunt u vinden in de Nieuwsbrief van maart  

   

April           :  Jicht door het Reinier de Graafgasthuis 

  Gepresenteerd door: Reumatoloog Nicole van der Laan-Baalbergen 

Aanwezig 19 leden. 

Verslag van deze avond kunt u vinden in de Nieuwsbrief van april  

 

September :  Zitten met Reuma 

Gepresenteerd door:  Steef van der Kruit van Zorgdrager 

Deze avond is door 19  leden bezocht.  

Verslag van deze avond kunt u vinden in de Nieuwsbrief van 

september  

 

Oktober     : Mantelzorger 

                       Deze avond is gepresenteerd door SWOP Pijnacker 

.    Deze avond is door 17 leden bezocht. 

    Verslag van deze avond kunt u vinden in de nieuwsbrief van oktober  

 

3.2 (Re)creatieve bijeenkomsten 

Maart        : De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is bezocht door 46 leden,  

                          helaas waren er 52 afmeldingen echter wel een 10-tal machtigingen. 

Verslag van deze avond kunt u vinden in de Nieuwsbrief van april. 

 

Mei           :  Voorjaarsstukjes maken, 15 deelnemers.  

 

November:  Sinterklaasavond is onder leiding  Zwarte Piet gevierd. 25 leden 

hebben een aantal rondes bingo gespeeld.  

 

 

December:  Kerststukjes kon men maken op 15 december in de middag en avond. 

Dit is niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. 

De Kerstbrunch was bij Onder Ons. Er waren dit jaar 48 deelnemers.  

Verslag van deze brunch kunt u lezen in de Nieuwsbrief van januari 

2018. 

. 

. 

 

4. Oefengroepen 

Het aantal leden dat per eind december 2017 deelnam aan oefengroepen is: 

Hydrotherapie              heeft 133 leden verdeeld over 11 groepen 

Bechterew oefengroep heeft  22 leden  verdeeld over   2 groepen 

MTT                              heeft  10 leden  verdeeld over   1 groep 

Yogagroep                    heeft   8 leden  verdeeld over   1 groep 
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5. Dagje uit 

Dit jaar was het dagje uit naar de Orchidee hoeve in Luttelgeest. 

Voorafgaand was er een schitterende tour met de bus met aansluitend een kopje koffie. 

Met 48 deelnemers was er een kleine verhoging t.o.v. 2016. 

Een verslag kunt u lezen in onze nieuwsbrief van oktober 

 

 

6. Informatiemarkten 

In 2017 hebben we niet deelgenomen aan informatiemarkten. 

 

Jan Polko 

Secretaris 
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