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Jaargang 20 nummer 3, maart 2018

MAGAZINE
website www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail rpvbaarnsoesteo@gmail.com
SNS bank iban rek.nr.
NL41SNSB094.43.67.461 te Soest
oefengroepen:
Aangepast wandelen iedere dinsdagmiddag van 14.00
uur tot 15.00 uur, daarna gezamenlijk koffietheedrinken, voor info: 035-6025768
Hydrotherapie iedere vrijdagmorgen van 12.00 uur tot
13.00 uur in het zwembad van de Amerpoort in Baarn,
voor info 035-6025768

Woensdag 14 maart 2018

JAARVERGADERING met
aansluitend HIGH-TEA in het
Brandpunt aanvang 14.00 uur
Overige onderwerpen: Stukken vergadering- heel RPV bakt herinnering contributie - excursie met de boswachter vervallen vergoeding voor medicatie die ook bij de drogist te
koop is
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JAARVERGADERING EN HIGH TEA
Geachte leden,
Namens het Bestuur nodig ik u hierbij van harte uit voor de
Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op
Woensdag 14 maart 2018 om 14.00 uur
In het Brandpunt in Baarn met aansluitend een high tea
Om het (bestuurs) werk voor de vereniging goed te kunnen
doen is het belangrijk dat we weten wat er onder de leden leeft.
Uw inbreng en medeleven is zeer welkom !
We hopen dan ook veel leden op deze jaarvergadering te
ontmoeten.
Anneke Maarleveld-Krommendijk, secretaris
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen jaarvergadering 16 maart 2017
4. vaststelling sociaal jaarverslag 2017
5. Vaststelling van het financieel jaarverslag 2017
6. Verslag controle kascommissie over het jaar 2017
Decharge verlenen penningmeester
Benoeming nieuw lid kas controle commissie
7. Werving collectanten Reumafonds
8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting
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Aansluitend aan de vergadering is er een high-tea.
De bijdrage in de kosten hiervoor bedragen € 10,-- per persoon. U
kunt zich opgeven door dit bedrag (voor 11 maart 2018) over te
maken op onze rekening NL41SNSB 094.43.67.461 onder
vermelding van high-tea.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ad Meijer,
tel nr. 035-6025768/06-11961807

Hieronder vind u een uittreksel van
het financieel jaarverslag 2017
Balans per 31 december 2017
Actief
Rekening SNS bank
Spaarrekening SNS Bank
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Passief
Algemene reserve
Nog te betalen bedragen
Vooruitontvangen bedragen
Positief resultaat

debet
€
2.736,36
6.141,36
50,00
28,75

credit
€

7.199,76
543,85
225,00
987,86
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Totaal

8.956,47

Verlies en Winstrekening 2017
Baten
Contributies
Schenkingen giften
Subsidie gemeente Soest en Baar
Subsidie Reumafonds
Eigen bijdragen leden
Overige baten

€
1.908,00
210,00
1.784,00
4.698,95
5.702,75
468,28

8.956,47

Lasten
€
Informatiemiddagen
558,38
Bustocht
1.438,20
Lotgenotencontact
2.118,61
Administratiekosten
702,08
Drukkosten Magazine
69,98
vaste kosten
100,15
Aangepast wandelen
1.563,95
hydrotherapie
5.074,13
Algemene kosten
1.007,87
Attentie vrijwilligers
245,89
reiskosten
125,70
Attentie zieken
48,48
diversen
332,05
corr retour subsidie Reumafonds 2016
-/- 71,00
Retour subsidie Reumafonds 2017
469,65
Positief resultaat
987,86
totaal
14.771,98
14.771,98

Wilt u een kopie van het gehele jaarverslag per mail ontvangen,
neem dan contact op met de secretaris.
rpvbaarnsoesteo@gmail.com
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HEEL RPV BAKT
Van ons lid, mevr. Betty Malenstein, ontving ik het onderstaande
recept voor gevulde boterkoek met amandelspijs
Ingrediënten
250gr bloem 225 gr koude
roomboter 125 gr fijne tafelsuiker
1 snuf zout 1 snuf
kruidnagelpoeder 1 zakje
vanillesuiker 300 gr amandelspijs
1 eidooier 4 eetl bakgember 2
eetl gembersiroop
Tijd: 30-60 min.
Keuken: Nederlands
Smaak: Zoet
Soort_gerecht: Banket
Eigen_keuken: Nee
Vegetarisch: Nee
Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 175 graden. Zeef de bloem boven een
kom, voeg de boter, fijne tafelsuiker, zout, kruidnagel-poeder en
vanillesuiker toe.
Snijd de boter in stukjes en wrijf de massa dan snel tussen de
vingertoppen kruimelig. Kneed er snel een deeg van. Meng 300 gr
amandelspijs met 1 eierdooier, 4 eetl bakgember en 2 eetl
gembersiroop. Druk de helft van het deeg in een ingevette
boterkoekvorm ( ca. 26 cm). Verdeel de spijs erover en dek af met
de rest van het deeg. Garneer met amandelen en bak de koek in
20- 25 min. gaar en goudbruin.
Veel bakplezier gewenst!!

6

HERINNERING CONTRIBUTIE 2018
Voor de leden die hun contributie over 2018 nog niet hebben
voldaan. Wilt u het bedrag van €17,50 per omgaande overmaken
naar ons rekening nr. NL41SNSB 094.43.67.461 t.n.v. RPV
Baarn/Soest.
De penningmeester bedankt u bij voorbaat voor uw
medewerking!!

MAANDAG 16 APRIL 2018
Excursie met boswachter Rein Berends in
het Baarnse Bos met uitleg over de renovatie
van het bos en de daarin gelegen vijvers.
Start is om 14.00 uur bij restaurant "de
Generaal" .
Deze activiteit duurt ongeveer een uur en na
afloop gaan we koffiedrinken met traktatie
bij restaurant "de Generaal"
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.
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BERICHT VAN HET
REUMAFONDS,
Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft in 2016 een advies
uitgebracht om een aantal geneesmiddelen uit het verzekerde
pakket te halen. Het gaat daarbij om middelen die ook bij de
drogist te koop zijn, zoals vitamine D, paracetamol 1000mg,
kalktabletten en foliumzuur. Volgens het Zorginstituut horen deze
niet meer in het basispakket thuis. Door deze uit het verzekerde
pakket te halen, zou een kostenbesparing van 51 miljoen euro
mogelijk zijn. In mei 2018 laat minister Bruins weten of hij het
advies overneemt. In juni 2018 wordt dit advies besproken in de
Tweede Kamer. Als het advies wordt overgenomen, verdwijnen
deze middelen vanaf 2019 uit het verzekerde pakket.
Het Reumafonds is bezorgd over de gevolgen van het niet langer
vergoeden van deze middelen. Voor mensen met reuma zijn
middelen zoals paracetamol 1000, kalktabletten, foliumzuur en
vitamine D een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun
behandeling. Het Reumafonds heeft hiervoor in januari een
gesprek gevoerd bij het Ministerie van VWS samen met de
ouderenbond KBO-PCOB en KNMP. Het standpunt van het
Reumafonds is aan de Minister voorgelegd. De komende tijd
zullen we dit dossier bespreken met Tweede Kamerleden. Het
Reumafonds heeft vandaag hierover haar standpunt gepubliceerd
op de website. Vandaag is hierover ook een blog van ons op Skipr
verschenen.
Voor meer informatie kijk op www.reumafonds.nl
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AGENDA
Woensdag 14 maart 2018 aanvang 14.00 uur
Algemene Ledenvergadering met aansluitend High Tea
in Het Brandpunt
Maandag 16 april 2018 bezoek aan de "De Grote Kom"in
het Baarnse bos en utleg over renovatie door boswachter Rein
Berends
De activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het Brandpunt
(verbonden aan de Paaskerk) adres Oude Utrechtseweg 4a, 3743KN Baarn
telefoon 035-5426920

bestuur
Gerrit Jan de Vos, voorzitter, tel. 035-5231210
Anneke Maarleveld- Krommendijk, secretaris tel. 035-5416416
adres secretariaat Vincent van Goghstraat 10a, 3741TJ Baarn
Ad Meijer, penningmeester tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid tel. 035-5418551
Ria Koops, algemeen bestuurslid tel 06 10482573
meewerkend lid
Gerda Merks tel 035 6011436 coördinatie aangepast wandelen
Drukwerk
verzorgd door:
Drukkerij Esed bv
Oostergracht 9, 3763LX Soest

