Nieuwsbrief april 2022

Terugblik ALV 16 maart
Dit jaar waren 19 leden aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering. En het was een zeer zinvolle en geanimeerde
bijeenkomst. De overledenen werden herdacht, het bestuur kondigt aan dat zij conform het rooster van aftreden aan
blijven en het ging over de toekomst en het voortbestaan van onze vereniging. In de Nieuwsbrief van maart en
eerder was het al aangekondigd dat Reuma Nederland (RN) het voornemen heeft om na 2023 aan RPV’s geen
subsidie meer te verlenen. Door het stopzetten van de subsidie aan RPV’s zal naar verwachting ca € 1 miljoen
vrijkomen voor andere doelen, bijv. onderzoek. De belangrijkste reden voor deze koerswijziging is dat de RPV’s steeds
minder patiënten vertegenwoordigen (doordat er weinig [jongere] leden instromen) en dat het waarschijnlijk
efficiënter is om in plaats daarvan in te zetten op (regionale) Reumateams. RN is bezig in een aantal “proeftuinen” te
onderzoeken of dit concept werkzaam is. De huidige 66 lokale RPV’s denken echter dat zij óók na 2023 nog steeds
hun bestaansrecht hebben. 23 april a.s. is er een Bestuurders dag waar RN en de RPV’s hierover verder in gesprek
gaan. Anneke en Ad gaan hier naar toe. Zij willen graag een richtlijn / standpunt meenemen vanuit deze vergadering.
Hopelijk wordt de visie van RN dan (iets) aangepast. Informatie hierover komt in ieder geval via de komende
Nieuwsbrieven.
Wanneer de subsidie van RN wegvalt, zal het voor ons financieel lastig / onmogelijk worden om op de huidige wijze
het lotgenotencontact en de beweegactiviteiten te continueren. Er dreigt dan een tekort van ca € 3800 per jaar. De
wandelgroep kan zich waarschijnlijk zélf financieren maar voor hydro-zwemmen geldt dat zeker niet. Ook de eigen
bijdrage voor activiteiten zoals het kerstdiner en de bustocht zal aanzienlijk hoger worden.
In de vergadering worden door de aanwezigen mogelijkheden genoemd om op een andere manier aan financiën te
komen: we kunnen proberen een ANBI-status te krijgen zodat giften van de belasting kunnen worden afgetrokken,
we kunnen dan zelf gaan collecteren, een stichting worden, sponsors zoeken, proberen aan te sluiten bij activiteiten
die de gemeenten Baarn en Soest nú al organiseren.
Alle ideeën werden door het bestuur meegenomen.
Een belangrijk besluit werd nu al genomen. Door de aanwezige leden werd voorgesteld om
- vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen- de contributie te verhogen. Vanaf 1-1-2023 zal de contributie dan ook
worden vastgesteld op € 20,- per jaar met de mogelijkheid om i.p.v. hiervan € 25,- of € 30,- te betalen. Met applaus
werd dit voorstel aangenomen.
Met dank aan Roel Thomas, secretaris
Foto: Joke van der Lende, meer foto’s zijn te vinden op de website.

Activiteiten 2022
-

Donderdag 21 april
Donderdag 19 mei
Woensdag 17 augustus

- Paasdiner
- Informatiemiddag ‘Groen op maat’
- Bustocht naar Doesburg

Groene vingers, gezonde gewrichten

Tuinieren is voor velen een geweldige manier van bewegen. Juist voor mensen met een reumatische aandoening is
tuinieren een hele goede activiteit. Sterke spieren spelen namelijk een belangrijke rol bij het stabiel en soepel houden
van gewrichten. Tuinieren helpt te voorkomen dat spieren verzwakken en verstijven. Sommige zware en repetitieve
taken in de tuin kunnen echter als lastig of onmogelijk worden ervaren wanneer je kampt met een reumatische
aandoening. Maar dit hoeft zeker niet. Met de juiste adviezen en het juiste gereedschap wordt tuinieren een stuk
aangenamer en minder belastend. Richard Orriens, eigenaar van het bedrijf ‘Groen op maat’ wil er ons alles over
vertellen. Omdat hij ook graag artikelen wil demonstreren vindt deze bijeenkomst plaats bij ‘De Groene Inval’ De
Geerenweg 8 in Baarn. Deze demonstratie verplicht je niet tot het doen van aankopen!
De informatiemiddag is op donderdag 19 mei en begint om 14.00 uur ( inloop 13.45 uur) met een kopje koffie of thee
en is uiterlijk 16.00 uur afgelopen. De bijeenkomst is openbaar, iedereen is welkom en deze activiteit is gratis
toegankelijk. E.e.a. zal ook gepubliceerd worden in de lokale pers van Baarn en Soest.
Voor niet leden is een collectemandje aanwezig voor een eventuele vrijwillige bijdrage.
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Paasdiner op donderdag 21 april 2022.
Door Ad Meijer

Via het afgelaste Kerstdiner/Nieuwjaars diner gaan we nu voor het Paasdiner in de week na Pasen.
Nog even ter herinnering!
Het diner vindt plaats in locatie ‘De Stal’ bij restaurant de Lage Vuursche, Dorpsstraat 2 in Lage Vuursche. U bent van
harte welkom vanaf 17.30 uur.
Het Kerstmenu is omgezet in een Paasmenu. U kunt uw keuze kenbaar maken aan tafel.
Vooraf
1. Tartaar van gemarineerde zalm met krabmayonaise en een kleine salade
2. Runder carpaccio met spekjes, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
3. Gepofte bietjes met crème frâiche, uitjes en parelgort (vegetarisch)
Hoofdgerecht
Verse vangst van de dag met seizoen garnituur en witte wijnsaus
Confit de canard, gestoofde eendenbout, met haricots verts, krieltjes en rode wijnsaus
Romige Polenta met capponata (vegetarische auberginestoof)
Nagerecht
Pannacota met passievrucht sorbet en rood fruit
Kaasplankje met bijbehoren.
Deelnemers die zich al hebben opgegeven hoeven geen actie te nemen. Zijn er leden die zich als nog willen
aanmelden dan kan dat vóór 15 april 2022 bij één van de bestuursleden.
Gegevens van hen vindt u op pagina 4.
De bijdrage voor het diner (Inclusief twee drankjes en koffie na) is
€ 20,-- p.p. voor leden. U mag 1 introducé meenemen. Deze betaalt € 32,50.
Zodra uw betaling bij ons binnen is, is uw opgave definitief.
De omstandigheden kunnen zijn dat u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn. Annuleren kan, maar na 15 april 2022 het
echter niet meer mogelijk om geld terug te storten.
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Het bestuur wenst u fijne en gezellige Paasdagen !

Bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
Roel Thomas, secretaris tel: 035 6013830
Ad Meijer, penningmeester en coördinator Hydro zwemmen tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid o.a. ledenzorg tel. 035-5418551
Meewerkende leden:
Gerda Merks, coördinatie aangepast wandelen. tel 06 10803098
Aard van Slooten, website beheer

Adres secretariaat: Koperwiek 33, 3766 AM Soest
website: www.rpvbaarnsoest.nl
e-mail: rpvbaarnsoesteo@gmail.com
SNS bank IBAN rek nr. NL41SNSB094.43.67.461 te Soest
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind april 2022.
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