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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 13 maart 2019

JAARVERGADERING EN
DAARNA BINGO
Overige onderwerpen: agenda jaarvergadering - notulen
jaarvergadering 2018- hoge verwachtingen in ontwikkeling
vaccin tegen RA - winnaars Edgar Stene prijs 2019
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JAARVERGADERING.
Deze wordt dit jaar gehouden op woensdag 13 maart 2018 in
Het Brandpunt in Baarn Aanvang 14.00 uur. Het bestuur
nodigt u van harte uit om deze vergadering bij te wonen.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen jaarvergadering 14 maart 2018
4. vaststelling sociaal jaarverslag 2018
5. Vaststelling van het financieel jaarverslag 2018
6. Verslag controle kascommissie over het jaar 2018
Decharge verlenen penningmeester
Benoeming nieuw lid kas controle commissie
7. Bekrachtiging voorzitterschap
8. Functieverdeling bestuur.
7. Informatiestroom naar
leden makkelijker maken
8. Werving collectanten
Reumafonds
9. Wat verder ter tafel komt
10. Sluiting
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Het sociaal verslag en verkort financieel verslag wordt via de
mail aan alle leden verzonden van wie het e-mailadres bekend
is. Leden die niet over een e-mailadres beschikken kunnen
deze verslagen opvragen bij Ad Meijer tel 025 6025768 of 06
19961807
Na de vergadering wordt deze middag afgesloten met een
gezellige bingo, waar weer veel mooie prijzen zijn te winnen.

Notulen Algemene Leden Vergadering 14 maart 2018, 14.00
uur.
Afwezig met kennisgeving: mw. Blonk, mw. Bosboom , mw.
Lewinski en mw. Van Wilpen.
1. Opening
De voorzitter heet de leden van harte welkom. Hij refereert aan de
nieuwe privacy wetgeving en vraagt of er bezwaren zijn als er
foto’s worden gemaakt. Dit is niet het geval.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld
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3. Notulen jaarvergadering 16 maart 2017
Onder dankzegging aan de notulist wordt dit verslag vastgesteld.
4. Vaststelling sociaal jaarverslag 2017
Er worden geen vragen over het verslag gesteld. Het verslag wordt
derhalve goedgekeurd en vastgesteld.
Het activiteitenprogramma 2018 is uitgereikt.
5. Vaststelling van het financieel jaarverslag 2017
De penningmeester licht de diverse stukken toe. Het was een
financieel rustig jaar. Er moet wat subsidie worden terug betaald
aan het reumafonds.
De jaarrekening wordt vastgesteld.
6. Verslag controle kascommissie over het jaar 2017
Mw. Merks en mw. J. Meijers-Petrusma de boeken gecontroleerd.
Mw. Merks meldt de vergadering dat er geen onvolkomenheden
zijn aangetroffen en vraagt de vergadering de penningmeester
decharge te verlenen.
Dit wordt onder applaus verleend.
Mw. Merks treedt af als lid van de kascommissie. Mevrouw
Steenbergen is bereid gevonden om als tweede lid toe te treden.
Zij wordt door de leden benoemd.
Mevrouw Merks dankt namens de leden het bestuur voor hun inzet
en overhandigt ieder bestuurslid een prachtige roos. Deze worden
vergezeld door applaus en in dankbaarheid aanvaard.
7. Werving
collectanten
Reumafonds
De penningmeester
legt e.e.a uit. De
coördinatie wordt
los van het bestuur
verzorgd.
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8. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen bijzonderheden gemeld.
9. Sluiting
De voorzitter sluit om 14.20 uur de vergadering.
Aansluitend wordt gebruik gemaakt van een gezellige ‘High Tea’.

HOGE VERWACHTINGEN IN ONTWIKKELING VACCIN
TEGEN RA.
Een onderzoeksgroep van Universiteit Utrecht werkt hard aan een
vaccin voor reumatoïde artritis (RA). Om dit mogelijk te maken
stelt ReumaNederland de komende vijf jaar 500.000 euro
beschikbaar voor deze onderzoeksgroep die tevens door
ReumaNederland de titel Research Centre of Excellence krijgt
toegekend.
Met de Research Centres of Excellence die voorop lopen in het
onderzoek naar ontstekingsreuma wil ReumaNederland grote
stappen zetten in doorbraken in de behandeling van mensen met
ontstekingsreuma. De komende periode ontvangen meer
onderzoeksgroepen in Nederland de toekenning van Research
Centres of Excellence voor ontstekingsreuma, artrose en
jeugdreuma. Voor de Research Centres stelt ReumaNederland in
totaal 7,3 miljoen euro beschikbaar.
Doorbraken om het leven met ontstekingsreuma te verbeteren
In het onderzoek naar en de behandeling van ontstekingsreuma is
de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt, maar kapotte
gewrichten zijn nog steeds een veelvoorkomend gevolg van de
ziekte. Geen enkele vorm van ontstekingsreuma is nog te genezen.
Bestaande behandelingen onderdrukken slechts een deel van de
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symptomen en hebben nauwelijks effect op klachten als extreme
vermoeidheid en pijn.
Prof. dr. Willem van Eden, hoofdonderzoeker van het Research
Centre of Excellence van de Universiteit Utrecht: ”Bij een ziekte
als RA streven we naar blijvende genezing zonder bijkomende
medicatie. Dat is de uitdaging voor ons als immunologen. We zijn
bezig om een vaccin te ontwikkelen dat het afweersysteem
‘heropvoedt’, waardoor het geen eigen gewrichtsweefsel meer
beschadigt, zoals bij RA-patiënten gebeurt. Bij transplantaties
moet je ook zorgen dat het lichaam het nieuwe weefsel niet
beschadigt. Dankzij de geweldige steun van ReumaNederland kan
onze onderzoeksgroep deze uitdaging nu aangaan.”
Over ontstekingsreuma
Ontstekingsreuma is een verzamelnaam voor diverse autoimmuunziekten die gewrichten, spieren en organen ernstig
beschadigen. Het afweersysteem maakt bij ontstekingsreuma een
vergissing: gezonde gewrichten, spieren en organen worden ten
onrechte aangevallen. De afweerreactie ontspoort bovendien: de
ontstekingen nemen steeds verder toe, met desastreuze gevolgen.
Ernstige vermoeidheid en pijn, grote moeite met bewegen en
ernstige beperkingen – thuis, op school en op het werk – zijn
klachten die alle mensen met ontstekingsreuma ervaren. In
Nederland hebben
220.000 een vorm
van
ontstekingsreuma.
Voor u gelezen op
de site van
ReumaNederland
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WINNAARS EDGAR STENE SCHRIJFWEDSTRIJD 2019
Als je reuma hebt, is ‘gewoon’ blijven werken vaak een grote
uitdaging. Door de grilligheid van de ziekte heeft de helft van
mensen met reuma tussen de 40-65 jaar geen betaalde baan. Dit
jaar stond de Edgar Stene schrijfwedstrijd dan ook in het teken
van ‘Mijn ideale werkgever: werk zonder barrières voor mensen
met reuma’. Het thema inspireerde mensen om hun persoonlijke
verhaal op papier te zetten. Met trots maakte ReumaZorg
Nederland afgelopen vrijdag de winnende verhalen bekend tijdens
de uitreiking van de Edgar Steneprijs.
Eerste prijs: Lotte Wendrich Tweede prijs: Hanneke
Drouen Derde prijs: Corry van Keulen
Alle ingezonden verhalen kunt u binnenkort teruglezen op de site
van Reumazorg Nederland. Het winnende verhaal van Lotte
Wendrich doet mee aan de internationale Edgar Stene prijs. In
maart wordt bekend gemaakt of Lotte tot de gelukkige
internationale prijswinnaars behoort. Tot die tijd kan haar verhaal
nog niet worden gepubliceerd.
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AGENDA

Dinsdag 9 april aanvang 10.30 uur
Koffieochtend in de Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn
met presentatie van de activiteiten van de Reumavereniging
door Anneke Maarleveld-Krommendijk
Donderdag 9 mei aanvang 14.00 uur
Creatieve middag
Wat we gaan doen en waar leest u in het volgende Magazine
bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter 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
Gerda Merks tel 035- 6011436 coördinatie aangepast wandelen
en notulist vergaderingen
Drukwerk verzorgd door: Drukkerij Esed bv
Dieselweg 20-22
3752 LB BunschotenSpakenburg

