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Delft, februari 2019 

 

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 28 MAART 2019 

Woonzorgcentrum LINDENHOF, 

Cort van der Lindenstraat 245, Delft 

Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen ALV 22 maart 2018   (bijgaand) 

4. Jaarverslag 2018 secretaris  (bijgaand) 

5.a  Jaarverslag 2018 penningmeester (bijgaand) 

5.b Verslag kascommissie 

6. Begroting 2019 (bijgaand)  

7. Verkiezing kascommissie 

8. Bestuursverkiezing  

9. Vaststellen contributie 2020 en beweeggroepen 

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 (Martinus Nijhofflaan 666,2624MH,Delft) 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:secretarisrpvdelft@
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Bij agendapunt 6 Begroting. 

 
     
Tarief deelnemers: 
 
Hydrotherapie     €   9,60 per maand      
Bechterew oefengroep   € 17,70 per maand       
MTT    € 20,20 per maand       
Yoga    € 18,70 per maand     
 

Voorstel van het bestuur om de contributie en tarieven beweeggroepen per 1-1-2020 met ongeveer 

1,5% te verhogen: 

  Per   

bedragen € 1-1-2019 1-1-2020 

Contributie € 16,20 € 16,40 

Oefenzaal      € 8,60       €  8,70 

Hydro € 9,60 € 9,75 

Bechterew € 17,70 € 17,95 

Med Training  MTT € 20,20 € 20,50 

Yoga € 18,70 € 19,00 

 

  
 
Bij agendapunt 8 Bestuursverkiezing. 

Rooster van aftreden. 

Jan Polko              2018 - 2022 (3e termijn)* 
Jan Eekhout   2018 - 2022 (2e termijn) 
Nelleke Flipse        2015 - 2019 (1e termijn)* 
Monique Trompert         2016 - 2020 (1e termijn) 
Betty Aanen  2016 - 2020 (1e termijn) 
Trees Mennes  2017 - 2021 (1e termijn) 
Kathinka Eekhout          2018 - 2022 (1e termijn) 
Marja Hagman               2018 - 2022 (1e termijn)  
 
*Het bestuur heeft in goed overleg het volgende voorstel. 
Op de ALV benoemen Nelleke Flipse als voorzitter. 
Jan Polko wordt secretaris.  
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Notulen algemene ledenvergadering 
22 maart 2018.  
Reumapatiëntenvereniging Regio Delft 
 
1.  Opening 

De wnd 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.  

 
Het reumafonds heeft ons 10 bussen gegeven voor de landelijke collecte. Het reumafonds 
heeft gesteld dat de subsidie wordt gestopt als er niet wordt gecollecteerd. Hiervoor zijn nog 7 
collectanten nodig. Deze kunnen zaterdag en zondag nog collecteren. De bussen blijven 5 uur 
actief. Bij het verlaten van de ALV staat een collectebus, zodat iedereen kan zien hoe ze 
werken en zelf een donatie kan geven. 

 
Op 1 januari 2018 zijn er 315 leden binnen de vereniging. 
Op de algemene ledenvergadering zijn: 
39 leden aanwezig. 
30 leden hebben zich afgemeld. 
Er zijn 8 machtigingen afgegeven. 
Hiermee is het vereiste quorum van minimaal 10% (31 personen) van het totale aantal leden 
aanwezig. 

 
2.  Vaststellen agenda 

De vergadering gaat akkoord met de agenda. 
 
3.  Notulen ALV 30 maart 2017 

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

4.  Jaarverslag 2017 secretaris 
Blz 5, punt 1: Het verschil in aantal leden tussen 31 december 2017 en 1 januari 2018 is het 
aantal leden dat per 1 januari heeft opgezegd. 
Verder zijn geen vragen meer en gaat iedereen akkoord met het jaarverslag 2017. 
De secretaris dankt iedereen voor het vertrouwen. 

 
5 Jaarverslagen Penningmeester 

5a. jaarverslag 2017 penningmeester 
De penningmeester vraagt toestemming om te sparen voor het komende lustrum. De ALV 
gaat akkoord. 
Een aantal oefengroepen is vervallen, daardoor zijn de kosten lager uitgevallen. 
Er komen twee Hydro-oefengroepen bij. Sophia heeft ons gevraagd om twee groepen van hun 
over te nemen. Dit hebben wij gedaan en deze personen zijn allen lid van de vereniging 
geworden. 
Joke: wil graag een aanpassing in verslag mbt lustrum, het financieel plaatje wordt aangepast. 
Het verslag wordt met deze opmerkingen vastgesteld. 

 
5b. Verslag kascommissie  
De kascommissie ( mw. Schippers, mw. Van Egmond)  heeft de boekhouding bekeken en 
geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Dinie Schippers doet verslag, met alle lof voor de penningmeester. De kascommissie stelt 
voor het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beheer over 2017.  
De vergadering gaat daarmee akkoord. 

 
6.  Begroting 2018 

De penningmeester licht de begroting voor 2018 toe.  Er is rekening gehouden dat de situatie 
met Bechterew, MTT, yoga onveranderd is en er Hydro twee extra groepen bij zijn gekomen. 
De kosten van de nieuwsbrief zijn vanwege een nieuw contract met PostNL verlaagd, ook de 
oplage is verlaagd. 
Joke vraagt waarom zij met de berekening van het aantal leden van de Hydro malus de 
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bijdrage op een ander bedrag uit komt dan in het verslag staat vermeld. Dit is een bewuste 
keuze van de penningmeester om het maximale subsidie te krijgen. Als je tekort komt kan je 
niet achteraf subsidie bijvragen, wel bij overschot subsidie aan het reumafonds terugbetalen. 
Er wordt rekening gehouden met het ledenverloop van de oefengroepen. De penningmeester 
zal haar ter verduidelijking het rekenmodel uitleggen. 
Er wordt per 1 januari 2019 een verhoging van 1% op de tarieven van de oefengroepen 
voorgesteld. Deze verhoging wordt door de Penningmeester toegelicht. Een van de leden 
heeft hierover schriftelijk een vraag gesteld, deze wordt in de vergadering toegelicht en zal 
schriftelijk aan de schrijver worden beantwoord.  
De vergadering gaat akkoord met deze verhoging, er zijn twee stemmen tegen. De 
tariefverhoging zal per 1 januari worden doorgevoerd ipv 1 juli, dit ivm helderheid in de 
begroting.  
Het Sophia brengt geen kosten in rekening voor avonden waarop de oefengroepen vervallen. 
Met deze opmerkingen wordt de begroting goedgekeurd. 
 

7.  Verkiezing kascommissie 
Dinie Schippers treedt af bij de kascommissie, Joke van Egmond gaat door, Jan van Os 
(namens mw van Os) treedt toe tot de kascommissie. Ron van Rooijen stelt zich beschikbaar 
als reservelid. 

 
8.  Bestuursverkiezing 

Ondanks herhaalde oproepen is er geen nieuwe voorzitter gevonden. Enkele kandidaten zijn 
de revue gepasseerd, maar deze hebben allen geen doorgang gevonden. Jan Polko is bereid 
de functie op zich te nemen. Binnen het bestuur zullen de taken worden verschoven. 
Harry Gijselhart heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid op te zeggen. Marja Hagman 
heeft aangegeven hem te willen opvolgen. Er is een algemeen bestuurslid gevonden in de 
persoon van Kathinka Eekhout. 
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met Jan Polko als voorzitter. 
 
Jan Polko blijft aan als bestuurslid. 
Jan Eekhout  blijft aan als bestuurslid. 
Nelleke Flipse   blijft aan als bestuurslid. 
Harry Gijselhart treedt af als bestuurslid. 
Monique Trompert blijft aan als bestuurslid. 
Betty Aanen  blijft aan als bestuurslid. 
Trees Mennes  blijft aan als bestuurslid. 
Ellen Verwijk  is tussentijds afgetreden als bestuurslid 
Kathinka Eekhof heeft zich bereid verklaard om een bestuursfunctie te vervullen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord en Kathinka treedt dus toe als 
bestuurslid. 

Marja Hagman treedt aan als bestuurslid en opvolgster van Harry Gijselhart. 
 
Het bestuur bestaat hiermee uit 9 personen. 
 

 Jan Polko bedankt Harry voor zijn inzet als bestuurslid in de afgelopen jaren. 
 

Nelleke en Betty vragen of er nog belangstelling is voor de koffiemiddagen bij Meyman. Als ze 
er naar vragen vindt iedereen het belangrijk en leuk, maar in praktijk komen er slechts een 
paar personen. Zij vragen aan de ALV of er iets veranderd moet worden of dat we er beter 
mee kunnen stoppen. Er komen een paar reacties. Een flink aantal personen geeft aan er 
geen behoefte aan of gelegenheid voor te hebben. Het bestuur zal zich er over beraden of de 
middagen doorgang zullen vinden. 

 
9.  Vaststellen contributie 2019 

De vergadering stemt in met handhaving van de contributie, deze blijft € 16.20 
 
10.  Informatieavonden 

- 26 april is de eerstvolgende informatie-avond. Petra Veld, de nieuwe reumatoloog, zal 
deze avond verzorgen. Vanwege Koningsdag op 27 april is deze avond verzet naar 26 
april. 
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- 31 mei, met als onderwerp “de POWERpatiënt”. 
- 25 september is het dagje uit. 
- 15 december is de kerstbrunch. 
Nadere informatie volgt via de nieuwsbrief. 

 
De informatieavonden worden ook heel wisselend bezocht. Het bestuur roept de leden op om 
toch te komen, ook om de onderlinge band te versterken. Het is ook een ontmoetingsavond.. 
 
Het bestuur ontvangt graag emails van leden met suggesties voor informatieavonden en/of het 
dagje uit. 

 
11.  Rondvraag 

 
In de nieuwsbrief heeft altijd een rekeningnummer van de ING bank gestaan. We zijn al enige 
tijd geleden overgestapt naar de Rabobank. In de nieuwsbrief is deze wijziging doorgevoerd. 
 
Jan Polko bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en bijdragen.  
Suze is de coördinator van de vrijwilligers, dus als iemand zich als vrijwilliger beschikbaar wil 
stellen kan hij/zij zich bij haar aanmelden. 
Joke, Dinie, Jan voor de kascommissie. 
Ina Zwartveld voor het versturen van de verjaardagskaarten. 
Ada Polko voor het schrijven van verslagjes van de info-avonden, koffieschenken en redactie 
nieuwsbrief. 
Gastvrouwen onder leiding van Suze: Joke Voogd, Marian Nieuwenhuis (bloemenbon ivm 
afwezigheid), Anja Wiegel, Hans Brouwer voor de catering ea van de informatieavonden. 
Ellen Verwijk voor het verzenden van de nieuwsbrieven en het jaarverslag. 
En tot slot de bestuursleden. 
Alle vrijwilligers krijgen een mooie bos bloemen. 

 
12.  Sluiting 

 
Na de Algemene Ledenvergadering wordt de avond afgesloten met een bingo. 
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Jaarverslag 2018 secretaris.  

 

Het bestuur bestond per 31 december 2018 uit de volgende leden: 

 

 Jan Polko  - Voorzitter/ Secretaris 

Jan Eekhout  - Penningmeester 

 Nelleke Flipse  - Vice-voorzitter/Kennismaking nieuwe leden/ 

externe bijeenkomsten/recreatie 

Marja Hagman  - Coördinator bewegingsgroepen 

Monique Trompert         -            Algemeen bestuurslid 

Betty Aanen                   -            Algemeen bestuurslid 

Trees Mennes  - Ledenadministratie 

Kathinka Eekhout          -           Algemeen bestuurslid 

 

 

1. Leden 

Het ledenaantal per 31 december 2018 bedraagt: 310 leden. 

Het ledenaantal per 1 januari 2019 bedraagt: 298 leden 

Gedurende het jaar 2018 zijn 18 nieuwe leden aangemeld, 17 opzeggingen, 5 leden zijn 

overleden en 1 lid is geroyeerd 

 

De leden zijn als volgt verdeeld over de regio. (Per 31 december 2018) 

Delft :  .        185 leden  

Westland:              29 leden  

Pijnacker/Nootdorp:           18 leden  

Rijswijk:                              18 leden 

Den Haag:                          11 leden  

Delfgauw               7 leden 

Den Hoorn             16 leden 

Schipluiden   7 leden 

Rotterdam/Rijnmond          10 leden 

Zoetermeer                           2 leden 

Overig                                   7 leden 

  

2. Bestuursvergaderingen / overlegbijeenkomsten 
In 2018 heeft het bestuur negen maal vergaderd. 

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

bloem/kerststukken maken, koffiemiddagen. 

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

Reumatologen Reinier de Graaf Gasthuis, Reumazorg 

 

 

3. Informatieavonden/Recreatieve bijeenkomsten 

Zoals ieder jaar zijn er in 2018 weer een groot aantal informatieavonden geweest. 
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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 organisaties die de presentaties 

verzorgden. 

 

3.1 Informatieavonden: 

Januari       :  Lezing Remedica, Kom in Beweging  

                        Deze avond waren 27 leden aanwezig. 

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

 

Februari     :  Reflexologie 

Gepresenteerd door: Jolanda Baptist en Margaret-Bruinsma-Padmos 

Bij deze zeer interessante avond waren 13 leden aanwezig. 

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

   

April           :  Dr. Petra Veldt-Kok reumatoloog over RA 

  Gepresenteerd door: Dr. Petra Veldt-Kok 

Aanwezig 20 leden. 

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

 

September :  Genealogie door Ron van Rooijen 

Deze avond is door 19  leden bezocht.  

Verslag van deze avond kunt u vinden in de nieuwsbrief van 

september  

 

Oktober     : Power Patiënt 

                       Deze avond is gepresenteerd door Wil Konings 

.    Deze avond is door 34 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, geannuleerd wegen te weinig deelnemers.  

 

September: Dagje uit naar Avfauna. 

  Verslag in de nieuwsbrief van oktober. 

 

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

hebben een aantal rondes bingo gespeeld.  

 

 

December:  De Kerstbrunch was bij Onder Ons. Er waren dit jaar 35 deelnemers.  

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

2019. 

. 
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. 

 

4. Oefengroepen 

Het aantal leden dat per eind december 2018 deelnam aan oefengroepen is: 

Hydrotherapie               133 leden verdeeld over 12 groepen 

Bechterew oefengroep  22 leden  verdeeld over   2 groepen 

MTT                                10 leden  verdeeld over   1 groep 

Yogagroep                        8  leden  verdeeld over   1 groep 

 

 

 

5. Dagje uit 

Dit jaar was het dagje uit naar de Afivauna. 

Voorafgaand was er een schitterende rondvaart met een kopje koffie met een gebakje. 

Met 35 deelnemers was er een kleine daling t.o.v. 2017. 

 

 

6. Informatiemarkten 

In 2018 hebben we niet deelgenomen aan informatiemarkten. 

 

Jan Polko 

Secretaris 
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