Nieuwsbrief februari 2020

De kerstversieringen zijn opgeruimd, de nieuwjaarsbijeenkomsten zijn geweest. Heel voorzichtig durven
we weer aan het voorjaar te denken. De natuur loopt voor: het is te zacht voor de tijd van het jaar. De
eerste bolletjes zijn al in de tuin te zien. Het sneeuwklokje is meestal als eerste in bloei. Het kan zelfs in
de sneeuw al bloeien. Het klokje wijst naar de vorm van de bloem- het wekt andere bloemen als het ware
uit de winterslaap.
Het sneeuwklokje staat tevens symbool voor hoop (opnieuw) ontwaken en ‘lenteverwachting’
In onze RPV kring is de afgelopen maanden bij velen veel zorg en verdriet geweest o.a. door ziekte of
overlijden. We wensen iedereen die nu nog ‘in het donker leven’ weer de hoop en het licht van het
voorjaar toe.
Namens het bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter
Agenda
Woensdag 11 maart

ALV en aansluitend Bingo
14.00 – 16.00 uur Locatie: IJsbaan, Baarn

Maandag 20 april

Filmmiddag in de Speeldoos, Baarn
Bijzonderheden nog niet bekend.

Donderdag 7 Mei

Workshop ‘Zin in kleuren’ in het clubgebouw van de ijsbaan in
Baarn.
Bijzonderheden in de volgende Nieuwsbrief

Nieuwjaarsbijeenkomst groot succes !
Wat een prachtige Nieuwjaarsbijeenkomst hebben we beleefd. Een volle zaal en een indrukwekkende
Eenakter. Ria Koops overhandigde na afloop de acteurs een bon als dank voor de medewerking aan deze
bijzondere bijeenkomst. De aanwezigen (meer dan 50 !) hebben nog lang met elkaar nagepraat. En er
was mooie media aandacht. Een fijne PR voor onze vereniging.
Aad van Slooten heeft weer een prachtige foto rapportage gemaakt. Op de website
www.rpvbaarnsoest.nl kunt u de foto’s bekijken.

De belastingaftrek van zorgkosten over het jaar 2019
Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd een stapeling van kosten op. U betaalt meer voor medische
zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel
van die kosten kunt u terug krijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak gebruik van de aftrek van
zorgkosten ! Ieder(in) is een koepelorganisatie van mensen met een handicap. Onze Reuma vereniging is
ook aangesloten bij deze organisatie. Zij hebben een handig stappenplan ontwikkeld als hulp voor het
invullen van uw belastingformulier. Het stappenplan is te groot om hier af te beelden. Maar als u ons een
mail stuurt sturen wij het u toe. rpvbaarnsoesteo@gmail.com

Even voorstellen…
Het bestuur stelt voor om in de ALV van 11 maart Roel Thomas uit Soest als de nieuwe
secretaris van ons bestuur te benoemen. Hier onder stelt Roel zich al vast aan u voor.
Ik ben Roel Thomas en ik woon ruim 30 jaar Soest. In 1987 ben ik daar komen wonen met mijn vrouw en
2 dochters. Inmiddels heb ik 4 kleinkinderen.
Na een scheikundestudie heb ik bijna 30 jaar milieukundig onderzoek gedaan, eerst bij de VU in
Amsterdam daarna bij het RIVM in Bilthoven. Dit betrof vooral luchtverontreiniging, zowel in Nederland
als in Europa. Daarbij heb ik onderzoek gedaan naar technieken en kosten daarvan om de uitstoot door
alle maatschappelijke sectoren te verminderen. In de vorm van toekomstverkenningen werden vervolgens
aan de Nederlandse rijksoverheid en aan de Europese Commissie adviezen gegeven over de
mogelijkheden om beleidsmaatregelen te nemen en de effecten daarvan (kosten en lagere uitstoot).
10 jaar geleden ben ik met pensioen gegaan en nu ben ik 72.
In de afgelopen 10 jaar heb ik bij meerdere verenigingen bestuursfuncties gehad, meestal secretaris en
ook penningmeester. Mijn belangrijkste hobby’s zijn fietsen (sinds kort ook met enige ondersteuning),
bridgen (bij clubs in Soest en Baarn), wandelen en lezen.
Ik hoop de komende jaren een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten en doelen van
De reuma Patienten Vereniging Baarn, Soest en omgeving
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Beweeg groepen (lidmaatschap van €17,50,- per jaar is verplicht)
Aangepast wandelen:
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur. Onder leiding van een ervaren wandeltrainer. Daarna gezamenlijk
koffie/thee drinken. Bel voor informatie naar Gerda Merks (coördinator) tel. 06 10803098
Kosten voor leden: 10 lessen voor € 17,50
Hydro therapie:
Iedere vrijdagmorgen van 12.00 – 13.00 uur in het zwembad van Amerpoort. Onder leiding van een ervaren
fysiotherapeut. Voor meer informatie of een gratis introductie les belt u met Ad Meijer (coördinator) tel: 035
6025768.
Kosten voor leden: € 75,00 per kwartaal.

Het Bestuur
Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter en waarnemend secretaris tel. 035-5416416
Ad Meijer, penningmeester en coördinator Hydro zwemmen tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid o.a. ledenzorg tel. 035-5418551
Ria Koops, algemeen bestuurslid, o.a. ledenadministratie. tel 06 10482573
Gerda Merks, coördinatie aangepast wandelen en notulist vergaderingen. tel 06 10803098

Adres secretariaat: Ruysdaelhof 6, 3741 PT Baarn
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 februari.
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