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Notulen Algemene Ledenvergadering 2 april 2019 

 

Aanwezig: mevr. S.R.Th. Otten-Boult, mevr. B. van der Wal-Jansen,  
Mevr. J. van Gool-de Puijker, mevr. B. Wegman-Benjamin, mevr. I. Klopstra-Zwiep,  
Mevr. S.E.I. Dievendaal, Dhr. C.H. Spiering, mevr. G.Y.G.J. de Bruin-van Harmelen, Dhr. A.J. Baars, 
mevr. M.L. Meza-Suarez, Dhr. C. Weijers, dhr. A.C. van der Hoek, mevr. A.E.H.N. van der Hoek-Smit, 
dhr. A. Weber, mevr. M.A. Pruimers,  
mevr. E.M. Hartmann-Benne, mevr. W.J. Eerland-Laheij, mevr. I. Zwetsloot-Roelofs, mevr. I. 
Warendorff, mevr. V. Nijmands-de Kruijff,  
mevr. J. van Sintmaartensdijk-Janse. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Mevr. J.C. ter Horst-Lauwers, mevr. A.M. Valkenburg, mevr. C. van Dael. 
 

1. Opening 
 

Mevr. Otten:       Namens het bestuur RPV heet ik u van harte welkom op deze Algemene 
Ledenvergadering. Helaas heeft ook een triest bericht ons bereikt, ons lid dhr. 
Bunnik is in 2018 overleden.  

 Uit de enquête gehouden tijdens de boottocht oktober 2018, hebben wij 
kunnen concluderen dat de leden de voorkeur geven aan het houden van de 
Algemene Leden Vergadering, themamiddagen etc. in de middag. Dit om 
diverse redenen, o.a. het gevoel van onveiligheid om ’s avonds over straat te 
gaan en het gebrek aan energie waar reumapatiënten mee te maken hebben. 
Wij, het bestuur, hebben hier goede notitie van genomen en hebben daarom 
deze ALV in de middag georganiseerd en zullen bij de organisatie van andere 
activiteiten hier rekening mee houden. 

 Fijn dat u met zovelen bent gekomen. 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 maart 2018 
 
Mevr. Otten:  Dit verslag is opgesteld en goedgekeurd in de  

BALV 25 september 2018 door het (inmiddels afgetreden) oude bestuur. 
 

3. Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 25 september 2018  
  
Mevr. Otten:   Vraagt aan de aanwezige leden of er op- of aanmerkingen op dit verslag. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna de notulen BALV 25 september 
2018 door de vergadering akkoord worden bevonden. 
 

4. Jaarverslag en jaarrekening 2018  
Dhr. Weijers:      Op blz. 3 van het jaarverslag 2018 staat:  

Alinea: Voor leden en niet leden met reuma, de zin “aan de 
beweegactiviteiten nemen in de praktijk alleen leden deel”. Dit bevreemdt hem 
enigszins omdat er onder de doelstellingen en doelgroep (bijlage 1 van het 
jaarverslag) is verwoord, dat RPV er niet alleen voor de leden is, maar voor 
iedereen die een vorm van reuma heeft. Hij vraagt om nadere uitleg. 

Mevr. Hartmann/ 
Dhr. Baars:  In het protocol beweegactiviteiten Zuidwester en Deltasport staat onder de 

kop Algemeen omschreven “deelname is alleen mogelijk voor leden”. 
 
Dhr. Weijers:      Stemt in met de uitleg van mevr. Hartmann en dhr. Baars. 
Dhr. Weber:         Vraagt of er al iets bekend is over parkeerbeleid, zoals vermeld in het verslag 

ALV 13 maart en 25 september. Heeft het gesprek met de gemeente 
Nissewaard al plaatsgevonden? 
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Mevr. Otten:        Een datum voor een gesprek met de gemeente staat in planning. 
 
Dhr. Weber:   Op blz. 6, inloop Zuidland en Heenvliet, wat is de voortgang? 
 
Mevr. Van Gool:  Het is helaas tot nu toe niet gelukt om dit van de grond te krijgen, er is te 

weinig belangstelling en om deze reden is er besloten om voor dit moment 
hiermee niet verder te gaan. 

 
Dhr. Weijers:  Op blz. 7 van het verslag staat het lotgenotencontact/crea-ochtend in De Mei 

vermeld, bestaat deze nog steeds? 
 
Mevr. Eerland:  Het lotgenotencontact/crea-ochtend in De Mei is vanwege te weinig 

belangstelling opgeheven. Zij heeft dit aan de contactpersoon bij De Mei 
medegedeeld. 

 
Mevr. Wegman:  Zal een brief opstellen aan SWO (stichting welzijn ouderen) om het opheffen 

van het lotgenotencontact/creaclub in de Mei te bevestigen. 
 
Mevr. Klopstra:  Geeft een korte uiteenzetting over de jaarrekening en vraagt de aanwezigen 

of er vragen over de jaarrekening zijn: 
 
Dhr.Weijers:  Vraagt of een vereenvoudiging van het kascontrolesysteem mogelijk is, nu 

wordt er door mevr. Klopstra een zeer gedetailleerde specificatie opgemaakt. 
 
Mevr. Klopstra:      Dit overzicht is bedoeld om te laten zien en te verklaren hoe de geldstroom in 

elkaar zit. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief saldo van € 2.118, -- 
T.a.v. de subsidies: de lumpsum (ReumaNederland)  
per lid € 10,-- per verenigingsjaar is bedoeld om activiteiten te realiseren b.v. 
een dagtocht, de andere subsidies/projectbijdragen die de RPV ontvangen 
heeft van ReumaNederland zijn bedoeld voor de hydro-activiteiten in de 
Zuidwester en de combi hydro-zaalactiviteiten bij Deltasport, nieuwsbrief, 
themamiddagen en het lotgenotencontact zoals de bijdrage rolstoelbus voor 
de dagtocht. 
De subsidie van de Gemeente Nissewaard is alleen bedoeld voor de hydro-
activiteiten in de Zuidwester. 
Zonder deze bijdragen van ReumaNederland en de gemeente Nissewaard 
zouden de (hydro)activiteiten te duur worden voor de Leden en de RPV. 

 
Mevr. v. Sintmaartensdijk:  

 Waarom zijn de bankkosten zo hoog en wat wordt hiermee bedoeld? 
 

Mevr. Klopstra:  Dit zijn de verwerkingskosten van de bank omdat de RPV veel transacties 
(overboekingen) heeft, is dit bedrag zo hoog. 

 
Mevr. Klopstra: Er is in 2018 begonnen met de nieuwsbrief te laten bezorgen door Sandd. Er 

is een overeenkomst met Editoo afgesloten voor het drukken en verspreiden 
van de nieuwsbrief (inclusief de portokosten). 

 
Dhr. Weber: Wanneer blijkt dat de bezorging nieuwsbrief Sandd niet naar tevredenheid 

verloopt, biedt hij aan het bezorgen van de nieuwsbrieven op zich te 
nemen. (spaart portokosten uit) 

 
Mevr. Sintmaartensdijk:  

Stelt voor per echtpaar (beiden lid) voortaan 1 nieuwsbrief te verstrekken, nu 
zijn dat er 2. 
 

Mevr. Klopstra:  Vindt dit een goed voorstel van dhr. Weber, wat zeker de moeite waard is om 
in gedachte te houden. 
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Mevr. Klopstra:  Vraagt de vergadering of iedereen akkoord is met de jaarrekening? 
 
Allen:  De vergadering is akkoord met de jaarrekening en het jaarverslag en geeft het 

woord aan de voorzitter kascontrolecommissie dhr. Weber. 
 
Dhr. Weber:  Leest als voorzitter van de kascommissie de verklaring kascommissie voor. 

Hij heeft samen met de heren Weijers 
en v.d. Hoek de jaarrekening en bijbehorende stukken gecontroleerd en 
akkoord bevonden. 
De ledenvergadering verleent, zoals voorgesteld door de 
kascontrolecommissie, de penningmeester en daarmee het bestuur, decharge 
voor het gevoerde financiële beleid over 2018 en dankt hen voor het verrichte 
werk.  
 

5. Begroting 2019 
Mevr.Klopstra:  Per 31 december 2018 waren er 187 leden. Een aantal leden heeft voor 2019 

het lidmaatschap opgezegd, per 1 januari 2019 waren er 178 personen lid van 
de RPV. 

 
Mevr. v.d. Wal:  Er zijn weer een aantal nieuwe leden bijgekomen, per 1 april waren er 181 

personen lid van de RPV. 
 
Mevr. Klopstra: Op basis van het aantal leden per 31 december van het kalenderjaar wordt 

het lumpsum (subsidie ReumaNederland) toegekend. 
 
Mevr. Hartmann:  Dit betekent dat op basis van 187 leden de lumpsum wordt toegekend. 
 
Mevr. Klopstra:  Het aantal leden 31 december van het kalenderjaar voor de aanvraag van de 

subsidie hydrotherapie is vooraf niet in te schatten, achteraf vindt er een 
verrekening plaats van te veel ontvangen subsidie. 
Dit is ook van toepassing op de projectbijdrage voor de nieuwsbrief. 
Voor 2019 is de begroting € 34.340, -- met inbegrip van een zeker tekort van € 
3.830, --, we hopen dit tekort te kunnen dekken uit de nog te ontvangen 
subsidies. 
 

Mevr. Hartmann:  Er kan ook subsidie aangevraagd worden bij ReumaNederland   
   voor de rolstoelbus, dagtocht op 7 september a.s. 
 
Mevr. Klopstra: Alle benodigde stukken voor de aanvraag subsidie gemeente Nissewaard zijn 

gereed, zodat de subsidieaanvraag ingediend kan worden, deze dient voor 1 
mei naar de gemeente gestuurd te worden.  

 

6.  Rooster van aftreden 
Mevr. Otten:   Leest het rooster van aftreden voor.  
 
Mevr. Hartmann:  Vraagt mevr. Van Gool, coördinator beweegactiviteiten, toe te voegen aan het 

rooster van aftreden. 
Mist een actueel rooster van aftreden met daarop vermeld de namen van het 
nieuwe bestuur. Dit is nodig omdat er een compleet nieuw bestuur 
(behoudens de penningmeester) is aangetreden en dat ervoor gewaakt moet 
worden dat niet tegelijk alle bestuursleden aftreden. 
Vraagt aan de secretaris, mevr. Wegman, dit rooster toe te  voegen aan 
het jaarverslag 2019. 
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7. Benoeming kascommissie voor het volgend verenigingsjaar 
 
Mevr. Klopstra:  Vraagt aan de heren Weber, Weijers en v.d. Hoek of zij bereid zijn de 

kascontrole over jaar 2019 te willen verzorgen. 
 De heren Weber, Weijers en v.d. Hoek zeggen toe de kascontrole voor het 

jaar 2019 te willen uitvoeren. 
De kascontrolecommissie voor het volgend verenigingsjaar zal bestaan uit  
de heren A. Weber en C. Weijers, resp. 1e en 2e kascontrolecommissielid en 
A.C. v.d. Hoek, reserve kascontrolecommissielid. 

 

8.  Vaststelling hoogte jaarlijkse ledenbijdrage 
Mevr. Otten:  Is verheugd te kunnen mededelen dat het bestuur besloten heeft de 

contributie niet te verhogen voor komend verenigingsjaar 2020. 
 
Allen:    De vergadering gaat akkoord met dit besluit. 
 
Mevr. Klopstra:  Een aanvulling op het niet verhogen van de contributie: 

Nieuwe leden die na 1 juli van het verenigingsjaar lid worden betalen € 10,-- 
(thans € 12,50) + éénmalig € 2,50 administratiekosten. 
 

Mevr. Hartmann:  Andere RPV’s berekenen voor iedereen die vanaf 1 november lid wordt alleen 
administratiekosten en pas per 1 januari wordt de contributie voor het nieuwe 
verenigingsjaar in rekening gebracht. 

 
Mevr. Klopstra: Nieuwe leden na 1 november betalen ook bij de RPV Spijkenisse alleen 

administratiekosten en pas per 1 januari van het nieuwe jaar wordt de 
contributie in rekening gebracht. 

9.   Rondvraag  
Mevr. Eerland:  Heeft vernomen dat scootmobielen niet mee de bus in mogen, dit met het oog 

op de busdagtocht van 7 september 2019. 
 
Mevr. v.d. Wal:  Zegt dat dit niet juist is, zij heeft contact gehad met de busonderneming en 

heeft de toezegging ontvangen dat scootmobielen evenals elektrische 
rolstoelen mee de bus in mogen. Er is dan wel een maximum van 3 stuks per 
rolstoelbus. 

 
Dhr. v.d. Hoek:  Vindt de locatie restaurant van de Zuidwester te rumoerig 

Graag dit punt meenemen voor een volgende vergadering. 
. 

Dhr. Weijers: De beweegdag Maasstad Ziekenhuis, op 11 mei komt er weer aan, zeker de 
moeite waard om naar toe te gaan. 

 
Mevr. Otten: Een aantal activiteiten die binnenkort plaats vinden: 

• Themamiddag, dinsdag 16 april 

• Reuma beweegdag Maasstadziekenhuis, 11 mei 

• Opendag bij Deltasportcentrum, 19 
Van al deze activiteiten krijgt u binnenkort bericht. 
 

Mevr. van Gool/ 
Mevr. v.d. Wal: De hydro beweeggroepen Zuidwester en de combi-beweeggroep Deltasport 

zijn vol en wordt er een wachtlijst aangemaakt. 
 

10. Sluiting 
  

Mevr. Otten:  Bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. 
 
Notulen voor akkoord d.d.  
 
Voorzitter       Secretaris 


