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MAGAZINE
website www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail rpvbaarnsoest@gmail.com
SNS bank iban rek.nr. NL41SNSB 094.43.67.461 te Soest
oefengroepen:
Sportief wandelen iedere dinsdagmiddag aanvang
14.00 uur (duur 1 uur, waarna gezamenlijk koffie
of thee wordt gedronken) voor info: 035-6010185
Hydrotherapie iedere vrijdagmorgen
van 12.00 uur tot 13.00 uur in het
zwembad van de Amerpoort in
Baarn.Voor info 035-6025768
In dit nummer

DONDERDAG 17 maart 2016
JAARVERGADERING en
aansluitend de film QUARTET
Overige onderwerpen; Symposium 2 april 2016 - Bustocht
35 jarig bestaan vereniging - Uitnodiging en agenda
jaarvergadering - Notulen jaarvergadering 2015 Uittreksel Financieel verslag 2015
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Symposium zaterdag 2 april 2016
Geachte leden,
Als bijlage bij dit Magazine ontvangt u de flyer van het
symposium "Hoe serieus is reuma", dat wordt gehouden ter
gelegenheid van het 35 jarig bestaan van onze vereniging. Wij
hopen velen van u op het symposium te mogen begroeten en gaan
er van uit dat het een interessante dag wordt!
Bustocht
Op woensdag 20 april 2016 is er in het kader van het 35 bestaan
een bustocht naar de Mariahoeve in Putten. Nadere informatie
over deze dagtocht volgt in het Magazine van april, maar noteert u
de datum vast in uw agenda!!
Jaarvergadering en film donderdag 17 maart 2016
Bestuur nodigt u hierbij uit voor deze algemene ledenvergadering
van onze vereniging die wordt gehouden in filmhuis Artishock,
adres Steenhoffstraat 46a Soest.(bij het museum oud Soest en
schuin tegenover de Sint Petrus en Paulus kerk). Parkeren kunt u
links naast het museum. De vergadering begint om 14.00 uur.
Agenda van deze vergadering
1. Opening
2. Notulen vergadering 12 maart 2015
3. Verslag activiteiten 2015
4. Verslag financieel 2015
5. Verslag controle kascommissie over 2015
6. Nieuw lid kascommissie 2016
7. Invulling functie van voorzitter
8. Diverse onderwerpen
9. Werving collectanten reumafonds
10. Rondvraag/sluiting
Aansluitend wordt de film Quartet vertoont Een leuke hilarische
film over oud musici uit de operawereld woonachtig in een
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zorghotel, die ieder jaar
een benefietconcert
houden ter ere van de
geboortedag van Verdi.
Dit jaar hang er wel heel
veel vanaf, omdat
zorghotel Beecham
House wordt bedreigd
met sluiting. De komst
van operadiva Jean
Horton zou wel eens
enorm kunnen helpen
om de benodigde
ponden binnen te
harken. Jean houdt zich
liever afzijdig van de rest en is niet van plan om het fameuze
zangkwartet van weleer met haar voormalige collega’s te doen
herleven. Bovendien heeft Jean ook nog wat uit te vechten met
haar ex Reginald, die sinds een kort huwelijk decennia geleden
moet leven met een gebroken hart.
Na afloop is eventueel nog gelegenheid om een drankje te
gebruiken. Met vriendelijke groet, namens het bestuur A. Meijer
(secretaris)
De Toegang voor leden is gratis. Introducés, die de film willen
zien, zijn welkom tegen een vergoeding van € 5,-Hieronder vindt u een uittreksel uit het jaarverslag 2015.
Wilt u een kopie van het gehele verslag per mail ontvangen, neem
dan contact op met de secretaris (email naar
secrrpvbaarnsoest@xmsnet.nl of tel 035-6025768)
Notulen van de algemene ledenvergadering van de
Reumapatiëntenvereniging Baarn-Soest e.o, die is gehouden op
donderdag 12 maart 2015 in Filmhuis Artishock, in Soest.
Aanwezig: 21 leden.
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Opening/Notulen
Diana Lewinski, vicevoorzitter, opent de vergadering en heet
iedereen welkom. Notulen van de vergadering van 21 maart 2014
worden ongewijzigd vastgesteld.
Verslag activiteiten 2014
Ook dit jaar hebben er slechts enkele leden gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om het jaarverslag via de mail aan te vragen.
Secretaris wijst er op dat dit ook na deze vergadering nog
mogelijk is.
- Onze vereniging is lid geworden van Ieder(In) ontstaan uit een
fusie van de Chronische Zieken en Gehandicapten Raad en het
platvorm VG.
- Ook hebben we ons aangesloten bij Reumazorg Nederland
-De bustocht naar Bronbeek waar we een rondleiding kregen en
een heerlijke Indische maaltijd genoten, was erg geslaagd.
Ook de tocht met de fietsboot over de Eem, die was aangeboden
via de Beursvloer in Baarn was geslaagd, hoewel het aantal
deelnemers wat tegenviel.
- Bij de informatiemiddagen was de middag over MNI
(Microcurrent Neuro Insertie) van de fysiotherapeuten van
Pijnzorg de Driesten erg interessant.
-Evenals in 2013 waren we eind van het jaar weer te gast in het
restaurant Brassen op de Brink in Baarn voor het kerstdiner. Het
aantal gasten was dit jaar wel gelimiteerd gehouden om een
overvol restaurant te voorkomen.
Financieel verslag 2014
Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 614,44. De
algemene reserve in de balans is gestegen van € 4.107,66 naar
€ 5563,16, omdat enkele bestemmingsreserves hierin zijn
opgenomen. Terug te betalen subsidie Reumafonds over 2014 is
€ 161,77. In het verslag is ook opgenomen een verrekening van
€ 1261,82 met het Reumafonds over 2013. Dit is o.a. een gevolg
van terugvordering van subsidie voor de Tai Chi lessen. Vlgs de
penningmeester is er soms onduidelijkheid voor wat betreft
subsidieregels van het Reumafonds. Ook betreurt hij het dat
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bestemmingsreserves, bedoeld om onverwachte tegenvallers in
een volgend jaar op te vangen, niet zijn toegestaan.
Controle kascommissie 2014
-De kascommissie is dit jaar gevormd door mw. C.R.Th.
Tolboom-Voorveld en mw. J. Rietveld. Zij hebben de
boekhouding gecontroleerd en dit heeft niet geleid tot het maken
van bemerkingen. In de getekende verklaring stelt de
kascommissie voor decharge te verlenen aan de penningmeester
voor het gevoerde financiële beleid. Vergadering gaat hiermede
akkoord.
- Voor de controle over het jaar 2015 valt mw. Tolboom af. Als
nieuw lid voor de kascommissie geeft mw. mw. P.T. LeusinkHarskamp zich op.
Vertrek voorzitter
Voorzitter dhr. Rindert Huisman heeft zijn functie op 1 maart
2015 neergelegd. Reden hiervoor was zijn vestiging in het
Buitenland, waardoor hij nog maar beperkt in Nederland verblijft.
Nieuw bestuurslid is mevr. Anneke Maarleveld. Omdat zij nog
werkzaam is bij de gemeente Nijkerk kon zij vanmiddag helaas
niet aanwezig zijn. Zij heeft reeds enkele vergaderingen
bijgewoond en zal als algemeen bestuurslid, in het bestuur plaats
nemen. De functie van voorzitter wordt voorlopig niet ingevuld en
mw. Diana Lewinski zal als vicevoorzitter de voorzittershamer
hanteren. Vergadering gaat hiermee akkoord.
Diverse Onderwerpen
-De jaarlijkse bustocht gaat dit jaar naar Twente. Gekozen is voor
een locatie die verder weg ligt dan we gewend zijn. We bezoeken
het Springendal vlakbij de Duitse grens en gaan daarna naar
Ootmarsum, waar u in het centrum wordt afgezet. We sluiten de
dag af met een diner, dus houd u er rekening mee dat u later thuis
zal zijn dan u gewend bent. Verdere informatie komt in het
maandblad te staan.
- Van de ziekenrubriek die wij in het Magazine plaatsten wordt
nog niet veel gebruik gemaakt.
Bestuur denkt dat leden er niet toe komen om zich op te geven.
Besloten wordt de rubriek toch aan te houden. Aanwezigen
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worden gevraagd door te geven als zij iemand kennen die ziek is
en een wenskaartje kan gebruiken.
- Dit jaar gaan 16 leden van onze vereniging op vakantie naar
Groot Stokkert. Deze locatie wordt al meer dan 30 jaar door onze
leden bezocht. Mocht iemand informatie willen dan kunnen zij
hiervoor terecht bij mw. Jopie van Wilpen.
Werving collectanten voor jaarlijkse collecte Reumafonds
Bestuur vraagt aandacht voor de werving van collectanten voor
het Reumafonds. Als u iemand kent die zich hiervoor wil inzetten,
neemt u dan contact op met de secretaris. Het Reumafonds stelt
dat onze basissubsidie kan worden gekort als wij deze
inspanningsverplichting onvoldoende nakomen. De collecteweek
wordt dit jaar gehouden van 16 tot 21 maart 2015
Rondvraag/sluiting
-Op de vraag naar wensen voor wat betreft informatiemiddagen of
middagen lotgenotencontact
worden geen directe reacties ontvangen.
-Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.
- Vice voorzitter dankt aanwezigen voor hun komst en sluit de
vergadering. Aansluitend wordt in de filmzaal de film “The
Invisible woman” vertoond en iedereen wordt een fijne middag
gewenst
Soest,/2-4-2015/AM
Verkort financieel verslag
Balans per 31 december 2015
debet
credit
Actief
€
€
Rekening SNS bank
1.799,49
Spaarrekening SNS bank
5.206,01
Passief
Algemene reserve
inclusief bestemmingsreserve
6.486,29
Terug te betalen aan het reumafonds 2015
279,20
Positief resultaat
240,01
Totaal
Verlies en Winstrekening 2015
Baten

7.005,50
€

7.005,50
€
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Contributies
Schenkingen/giften
Subsidie gemeente Soest en Baarn
Subsidie Reumafonds
Eigen bijdragen leden
ontvangen rente
Ten onrechte ontvangen

2.108,75
388,25
1.985,68
4.687,00
7.525,00
138,00
357,53

Lasten
Informatiemiddagen
Reumafonds informatiemiddagen
Eigen activiteiten
Bustocht
Reumafonds bustocht
Lotgenotencontact
Bureaukosten en drukwerk
Kosten voorlichting blad
Reumafonds kosten voorlichting blad
Vaste kosten
Sportief wandelen
Hydrotherapie
Kosten High tea
Algemene kosten
kosten attentie vrijwilligers
Reumafonds kosten attenties vrijwilligers
Diversen
Positief resultaat 2015
Totaal
17.190,21

AGENDA
Donderdag 17 maart 2016

302,85
475,00
803,04
1.592,14
662,50
2.069,31
1.241,42
785,70
66,34
74,00
990.00
5.544,80
540,00
869,82
58,61
396,79
477,88
240,01
17.190,21
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Jaarvergadering in filmhuis
Artishock in Soest
Zaterdag 2 april 2016
Symposium i.v.m. 35 jarig
bestaan van onze vereniging
in het Brandpunt in Baarn
Woensdag 20 april 2016 Dagtocht naar MariaHoeve in
Putten in het kader van 35 jarig
bestaan van onze vereniging
De activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het Brandpunt
(verbonden aan de Paaskerk) adres Oude Utrechtseweg 4a, 3743KN Baarn
telefoon 035-5426920, Aanvang 14.00 uur

Bestuur
Ad Meijer, secretaris tel. 035 6025768
adres secretariaat Reespoor 48, 3766JZ Soest
Gerrit Jan de Vos, penningmeester tel. 035-5231210
Diana Lewinski, 2e penningmeester/vice-voorzitter tel.035-6010185
Co Stalenburg, algemeen bestuurslid,
coördinatie ziekenbezoek Baarn tel. 035-5416140
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid tel. 035-5418551
Anneke Maarleveld, algemeen bestuurslid en coördinatie vakanties
in Groot Stokkert.
Meewerkende lid
Margot Blank, tel 035 6028144 coördinatie ziekenbezoek Soest

Drukwerk verzorgd
door:
Drukkerij Esed b.v.
Oostergracht 9,
3763 LX Soest

