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(concept) Beleidsplan 2022 – 2024  

 
Het optimaliseren van 
de Doelstellingen van 
de Vereniging 

Onderstaande rubrieken maken ruimschoots deel uit van de doelstellingen 
van de Vereniging conform haar statuten.  
In september 2018 is er een nieuw bestuur aangetreden. 
Het nieuwe bestuur heeft in het begin van haar bestuurlijke periode veel 
energie moeten steken in het continueren van alle hydrotherapie 
activiteiten voor haar leden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in de 
uitbreiding van het aantal hydro/sportgroepen alsmede toename van het 
ledenaantal.  
Het bestuur streeft een uitbreiding van het aantal leden na van 200 leden 
of meer in 2024. 
  

Hydrotherapie Continueren 4 groepen in rolstoeltoegankelijk zwembad met beweegbare 
bodem en extra verwarmd water bij Zuidwester Dienstencentrum. 
Waar nodig en mogelijk in overleg uitbreiden. 
 

Zaaloefeningen en 
hydrotherapie 
 

Continueren 6 groepen bij Delta Sportcentrum. Waar nodig en mogelijk in 
overleg uitbreiden. 

Lotgenotencontact Lotgenotencontact/creaclub continueren en waar mogelijk intensiveren: 
mensen leren wat ze nog wel kunnen en welke hulpmiddelen daarvoor 
beschikbaar zijn.  
 
Kerstactiviteit en/of gezamenlijke brunch waar alle leden en hun 
introducées aan kunnen deelnemen. 
 
Dagtocht (bus of boot) of andere activiteit waar ook rolstoel gebonden  
en/ of motorisch beperkte leden en hun introducées aan deel kunnen 
nemen, met informatief deel of activiteit. 
 

Nieuwsbrief De Nieuwsbrief continueren met reuma-gerelateerde informatie en 
verenigingsnieuws.  
 

Collectieve en 
persoonlijke informatie 
en hulp 

Collectieve en persoonlijke informatie en hulp aan leden en andere 
belanghebbenden continueren.  

Themabijeenkomsten Het organiseren van 2 themabijeenkomsten: 1 in het voorjaar en  
1 in het najaar. Daarbij samenwerken met (medische) hulpverleners of 
andere reumapatiënten belangenverenigingen. 
  

Website, Facebook, 
Instagram 

Website, Facebook en Instagram zo actueel mogelijk houden: reuma 
gerelateerde informatie voor leden en belangstellenden, 
vooraankondigingen eigen activiteiten en voor mensen met reuma van 
belang zijnde activiteiten in de regio, verwijzingen naar de Reumalijn en 
andere relevante websites met gerichte informatie. 
 

Reuma-Inloop en 
andere informatie-
activiteiten 

Reuma-Inloop in De Boekenberg in Spijkenisse continueren.  
Waar mogelijk deelnemen aan andere informatie-activiteiten in de 
gemeente Nissewaard. 
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Publicaties/contacten 
met de pers/ media 

Via persberichten en andere contacten met de media de aandacht 
vestigen op het belang en de activiteiten van de RPV, de data van de 
Reuma-Inloop en andere informatie-activiteiten in de gemeente 
Nissewaard. 
 

Samenwerking/ 
contacten  

Samenwerking continueren en intensiveren met ReumaNederland, de 
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, de gemeente Nissewaard, 
instellingen en bedrijven die ruimte en andere faciliteiten beschikbaar 
stellen voor de activiteiten.  
 
Samenwerking en informatie-uitwisseling continueren met de afdeling 
reumatologie Maasstad Ziekenhuis, incl. triage poli  
Spijkenisse Medisch Centrum en waar mogelijk met andere ziekenhuizen 
in de regio. 
 
Contacten met andere reumapatiëntenverenigingen in de regio 
continueren en intensiveren door informatie uit te wisselen en samen voor 
onze doelgroep van belang zijnde zaken op te pakken. 
 

Publicaties/contacten 
met de pers/ media 

Via persberichten en andere contacten met de media de aandacht 
vestigen op het belang en de activiteiten van de RPV, de data van de 
Reuma-Inloop en andere informatie-activiteiten in de gemeente 
Nissewaard. 
 

Volwaardige Reuma-
afdeling in het 
Spijkenisse Medisch 
Centrum (SMC) 

Gesprekken aangaan met directie van het SMC om te komen tot een 
draagvlak voor een volwaardige Reuma-poli en dagbehandeling in het 
SMC. De fysieke afstand naar het Maasstad-ziekenhuis wordt door de 
leden als onwenselijk ervaren. Hiertoe zal het bestuur ondersteuning gaan 
zoeken bij belanghebbende partijen die haar hierbij willen ondersteunen. 
 

Financiële positie van 
de Vereniging 

De vereniging is thans een financieel gezonde vereniging. Om dit te 
waarborgen zal zij structureel overleg voeren met haar 
subsidieverstrekkers waaronder de gemeente Nissewaard en 
ReumaNederland. Het moge duidelijk zijn dat de vereniging geen 
bestaansrecht heeft zonder haar subsidieverstrekkers. Zonder subsidie 
zou de hydrotherapie voor haar leden onbetaalbaar zijn. 
 

 


