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Jaargang 19 nummer 3, maart 2017
Zo plotseling, zo onbegrijpelijk zo machteloos….

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

Donderdag 16 maart 2017

Jaarvergadering in filmhuis
Artishock in Soest
Reminder Donderdag 20 april 2017
mw. Loes Visser over voeding en de kracht
zout en mineralen m.b.t. reuma.

van

Overige onderwerpen; Infomiddag aangifte IB 2016 80ste verjaardag Nel Leusink - fietsreis in Spanje - 7 matches
Beursvloer Baarn
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JAARVERGADERING EN FILM
DONDERDAG 16 MAART 2017
Geachte leden,
Namens het Bestuur nodig ik u hierbij van harte uit voor de
Algemene Ledenvergadering op
Donderdag 16 maart om 14.00 uur
in het filmhuis Artishock in Soest. Steenhofstraat 46a
Parkeermogelijkheid links naast het gebouw.
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 17 maart 2016
4. vaststelling sociaal jaarverslag 2016
5. Vaststelling van het financieel jaarverslag 2016
6. Verslag controle kascommissie over het jaar 2016
Decharge verlenen penningmeester
Benoeming nieuw lid kas controle commissie
7. Werving collectanten Reumafonds
8. Afscheid bestuurslid Co Stalenburg
9. Wat verder ter tafel komt
10. Sluiting
Aansluitend wordt de film “Soof” deel 1 vertoond, na afloop van
de film is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot
van een drankje. Beschrijving van de film …..
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Soof - kort voor Sophie - (Lies Visschedijk) nadert de 40 en
heeft alles wat ze ooit wilde: drie leuke kinderen, een klein
cateringbedrijfje, een lieve man Kasper (Fedja van Huêt) en een
heerlijk huis. Tot ze zich op een dag afvraagt: "is this all there
is?" Het cateringbedrijfje wil niet echt van de grond komen,
haar drie kinderen slokken al haar tijd op en ze kan niet echt
rekenen op Kasper, die zijn tijd vooral in zijn eigen werk stopt.
Als Soof tijdens een etentje choreograaf Jim (Dan Karaty) tegen
het lijf loopt is er meteen een klik. Even iemand die haar ziet
om wie ze is, zich niet meteen afvraagt wie de kinderen naar
hockey brengt en die haar het gevoel geeft bijzonder te zijn. Als
de relatie tussen Soof en Jim onbedoeld uit de hand dreigt te
lopen en de verbouwing van Soofs tuinhuis tot professionele
keuken zijn tol eist, dringt de vraag zich langzaam op of Kasper
nog wel die hoestaantrekkelijke man is, waar Soof ooit voor
viel. En hoe meer ze grip probeert te krijgen op haar leven, des
te meer lijkt dit te ontsporen.
De toegang voor leden is gratis. Introducés, die de film willen zien,
zijn welkom tegen een vergoeding van € 5,--

Wilt u een kopie van het jaarverslag per mail
ontvangen, neem dan contact op met de secretaris.
rpvbaarnsoesteo@gmail.com
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INFORMATIEMIDDAG 16 FEBRUARI 2017
AANGIFTE IB 2016
Uitgenodigd was de heer J. van Gent van het Sociaal Juridisch
Informatiepunt van de Gemeente Soest om over het onderwerp
“laat geen geld liggen “belastingaftrek bij handicap of ziekte.”
Aan de hand van een systematisch stappenplan kwamen de meeste
kernpunten van de aangifte aan de orde. Daarnaast werd ook
aandacht geschonken aan de procedurele kant verbandhoudende
met de digitale aangifte. Juist de gedachte om als proef de aangifte
geheel in te vullen om te toetsen of het iets oplevert, dwingt de
burger tot het goed bij houden van alle archiefstukken als
verwijzingen van artsen en specialisten evenals de data van de
afspraken i.v.m. de km registratie en de “bonnetjes” van het
parkeren.
De focus lag vooral op de zorgkosten, de voorwaarden en de
rekenmethodiek om te bepalen welke aftrekposten kunnen worden
benut. Aan de hand van wat wel aftrekbaar en niet aftrekbaar is
kwam een geheel scala van mogelijkheden aan de orde. Zijdelings
maar zeker niet minder belangrijk was het advies om zorgvuldig
om te gaan met de toeslagen. Immers er is sprake van een
“voorschot”. Dit houdt in dat toetsing achteraf plaatsvindt De
eigen leefomgeving met al dan niet inwonende kinderen met eigen
inkomsten kunnen, zeker bij meerverdiensten, leiden tot forse
terugvorderingen. Tussentijdse aanpassing is dan ook gewenst.
Ingewikkeld oogde te term verzilveringsprobleem. Echter de kern
komt neer op het feit dat je nooit meer aftrek kunt verkrijgen dan
je als belasting hebt betaald. De aftrekposten zijn dan niet te
“verzilveren”
Tot slot werd U voorzitter nog gevraagd toch nader te
onderzoeken wat de documentatie van de belastingdienst in het
specifieke kader van Reuma aan regelingen voor ons in petto heeft.
Voor geïnteresseerden zijn er bij de penningmeester nog enkele
naslagwerken verkrijgbaar.
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Wel en Wee
80ste VERJAARDAG VAN NEL
LEUSINK
Op 4 februari werd de gehele bezetting van
de wandelclub uitgenodigd bij de
festiviteiten verband houdende met de 80ste
verjaardag van Nel Leusink.
Wij waren getuige van een uiterst hartelijk
familiefeest dat deels in Brandpunt en deel in
de kerk werd gevierd.
In haar toespraak werd ruim stil gestaan bij de verworvenheden in
de gezondheid door deelname aan de wandelclub.
Het bestuur wenst Nel nog vele mooie en gezonde jaren toe met
veel wandelplezier.

FIETSREIS IN SPANJE
Droom, durf, doe en deel!
Stuurkracht is een unieke fietsreis voor mensen met een
chronische aandoening en chronische pijn.
Leven met chronische klachten kan gemakkelijk verworden tot
overleven. Maar je bent méér dan je chronische aandoening of
pijn.
In 2013 fietste ik alleen van Amersfoort naar Santiago de
Compostela, om een periode van 15 jaar chronisch ziek zijn te
markeren. De Camino is transformerend voor me geweest en heeft
mij een nieuwe richting gewezen.
Ik ben besmet geraakt met het fietsvirus. Geniet van het avontuur
van het onderweg zijn, van zon, wind en regen. Die positieve
energy boost wil ik graag met anderen delen. Wil jij je horizon
verbreden en voelen dat je weer leeft? Stuurkracht daagt je uit om
op te stappen, mee te fietsen en jezelf te overwinnen!
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Reisinformatie
Voor wie: iedereen met een chronische aandoening en chronische
pijn (groepsgrootte: min. 6 en max. 8 deelnemers)
Wanneer: van vrijdag 15 – zondag 24 september 2017
Duur: 7 fietsdagen
Traject: van León in Noord – Spanje naar Santiago de
Compostela (330 km)
Begeleiding: 2 ervaren lange afstand fietsers, waarvan 1
ervaringsdeskundige m.b.t. chronische pijn
Zie www.stuurkracht.org en neem voor meer informatie contact
op met Mary Hogenkamp telefoon 06-42330358 of mailen naar
mary@stuurkracht.org

BEURSVLOER BAARN, 7 MOOIE “MATCHES"
Onze vereniging heeft weer mooie zaken gedaan op de
Beursvloer. Zeven toezeggingen van bedrijven of instellingen om
iets voor de plaatselijke afdeling van de Reumavereniging te
betekenen.
Zo hebben we een workshop bloemschikken aangeboden gekregen
speciaal voor mensen met een handicap. In 2018 willen we dit
organiseren, waarschijnlijk in combinatie met een bezoek aan het
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Natuur- en Milieucentrum in Baarn. Ook wil de heer Berends, de
boswachter van Baarn ons een keer alles vertellen over de
renovatie van De Grote Kom in het Baarnse bos. Het lijkt ons een
leuk uitje voor een zomerse middag.
Studio Bosgra is bereid gevonden de opmaak van een
ledenwerffolder te verzorgen en de Sesam Academie licht ons
functioneren door
Het bedrijf “Comfort advies wil een info middag verzorgen over
praktische hulpmiddelen bij de bediening van telefoon en
computer.
De Stichting “Wijzer Leven” heeft de verzorging van een lezing
over “Hoe om te gaan met Reuma” toegezegd.
Een mooi resultaat en een mooi begin om ook het
activiteitenprogramma voor 2018 weer rond te krijgen. Als
tegenprestatie zal onze vereniging voor de bedrijven advertising in
het Magazine opnemen..
Het activiteitenprogramma voor dit jaar is klaar. Maar heeft u zelf
ideeën over de activiteiten voor
2018 in het kader van lotgenoten
contact ?
Ria Koops wil het graag horen !
Haar gegevens ziet u op de
achterzijde van dit magazine.
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AGENDA
Donderdag 20 april 2017 Presentatie mw. Loes Visser over
voeding en de kracht van zout en mineralen m.b. t reuma.
Donderdag 18 mei 2017 Presentatie mw. Angelique Abbring
"Saar Aan Huis" (particuliere mantelzorg)
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
Gerrit Jan de Vos, voorzitter tel. 035-5231210
Anneke Maarleveld- Krommendijk, secretaris en coördinatie
vakanties in Groot Stokkert. 035-5416416
adres secretariaat Vincent van Goghstraat 10a, 3741TJ Baarn
Ad Meijer, penningmeester tel. 035 6025768
Co Stalenburg, algemeen bestuurslid tel. 035-5416140 coördinatie
ziekenbezoek Baarn
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid tel. 035-5418551
Meewerkende leden
Ria Koops tel 06 10482573 administratieve ondersteuning
Gerda Merks tel 035 6011436 coördinatie aangepast wandelen
Drukwerk
verzorgd door:
Drukkerij Esed bv
Oostergracht 9, 3763LX Soest

