Sociaal jaarverslag 2020
Secretariaat: Koperwiek 33, 3766AM Soest
www.rpvbaarnsoesteo.nl

Inleiding
Dit jaar een summier jaarverslag. Doordat we in 2020 werden geconfronteerd met het Corona virus was het vanaf
half maart niet of nauwelijks mogelijk bijeenkomsten en evenementen te organiseren. Het is daardoor niet zo’n
inspirerend jaar geweest.
Doel van de vereniging
De RPV Baarn, Soest en omgeving is één van de zelfstandige lokale afdelingen van ReumaNederland. Zij wil er zijn
voor alle mensen die een vorm van Reuma hebben. In het kader van lotgenotencontact of in voorlichtende sfeer
worden bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn er twee beweeggroepen.
Ledenaantal
Op 31 december 2020 telde de RPV 103 leden, dat is 9 minder dan in 2019. 38 leden wonen in Soest, 50 in Baarn
en 15 leden elders.
Samenstelling van het bestuur:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Ledenzorg, coördinatie verspreiding
papieren Nieuwsbrief

: Anneke Maarleveld- Krommendijk
: Roel Thomas (vanaf februari)
: Ad Meijer
: Nelie Breunesse

Meewerkende leden
Gerda Merks (coördinatie sportief wandelen)
Aart van Slooten (onderhoud website)
Rob Breunesse (bezorging Nieuwsbrief)
Ria Koops (voorbereiding activiteiten lotgenotencontact)
Activiteiten
13 januari was de Nieuwjaarsbijeenkomst in De Leuning in Baarn. Deze was ook toegankelijk voor niet-leden. Kevin
van den Berg en Jasper Rottier voerden de eenakter “De Waarheid” op, een heftige voorstelling. Na afloop een
hapje en een drankje.

Nog net voor de corona lockdown kon op 11 maart de Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het
gebouw van de ijsbaanvereniging aan De Geerenweg. Op deze vergadering werd afscheid genomen van twee
bestuursleden, Gerda Merks en Ria Koops en werd Roel Thomas benoemd als secretaris.

19 oktober lukte het nog om voor een klein aantal leden een filmmiddag te organiseren in De Speeldoos. De
toegang was gratis en we hebben genoten van “De beentjes van Sint-Hildegard”.

Lotgenoten contact
De maandelijkse Nieuwsbrief was vooral in 2020 een goed middel om toch
in contact te blijven met onze leden. Nu dit afgelopen jaar fysieke
ontmoetingen niet mogelijk waren, was de Nieuwsbrief ineens een
belangrijk communicatiemiddel voor lotgenoten. De leden worden
maandelijks geïnformeerd via de Nieuwsbrief. Een groot aantal leden krijgt
dit blad per mail. De overige leden krijgen het blad thuis bezorgd. Naast
informatie van ReumaNederland over bijvoorbeeld de ontwikkeling van
medicijnen, werd in deze Coronatijd ook ander nieuws opgenomen.
Recepten werden uitgewisseld, lief en leed werd gedeeld en vrolijke
ervaringen en tips van andere leden geplaatst. Uit de diverse reacties is gebleken dat dit enorm werd gewaardeerd.
Beweeg activiteiten
Bewegen is één van de belangrijkste voorwaarden om als reumapatiënt goed te kunnen functioneren. Onze
vereniging heeft twee oefengroepen: een aangepaste wandelgroep en een hydro (zwem) groep. Leden kunnen
tegen een gereduceerde prijs deelnemen. De oefengroepen staan onder leiding van ervaren fysiotherapeuten en
worden wekelijks gehouden op een vaste dag. Het bestuur merkt dat door deze oefengroepen ook jongere mensen
zich als lid aanmelden. In 2020 is de hydro zwemgroep vanwege het coronavirus medio maart gestopt. De
wandelgroep is eveneens gestopt, maar begin juni met aanpassingen in kader van corona weer van start gegaan.
Begin oktober was het wandelen niet meer mogelijk, vanwege verdergaande eisen inzake het Corona beleid van de
overheid.
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Externe contacten
Klankbordgroep ReumaNederland
o

ReumaNederland denkt met enkele lokale organisaties na over toekomstbestendige afdelingen. De voorzitter
van onze afdeling is afgevaardigde in deze ‘klankbord groep’ Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2021 de
contouren zichtbaar worden van deze belangrijke transitie.

Ieder(IN)
o

Er zijn geen bijeenkomsten bezocht. Digitale informatie verstrekking ontvangen.

ReumaNederland
o

Op 25 januari zijn Anneke Maarleveld en Ad Meijer naar de besturendag geweest waar kennis is gemaakt met
de nieuwe directeur-bestuurder en mededeling werd gedaan van nieuwe ontwikkelingen betreffende de
aangesloten verenigingen. Digitale informatie verstrekking ontvangen.

Regioraad Midden Nederland
o

Op 4 februari hebben Anneke Maarleveld en Ad Meijer de regiovergadering bijgewoond. De najaarsvergadering
is vanwege Corona niet door gegaan.

SGB (Stichting Gehandicapten belangen Baarn)
o

Er zijn geen bijeenkomsten geweest, elkaar via Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden

Stichting Welzijn Ouderen Soest
o

In 2020 zijn er geen contacten geweest.

De Leuning Baarn
o

Er zijn geen bijeenkomsten geweest, elkaar via Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden

Adviesraad Sociaal Domein Baarn
o

De voorzitter is op persoonlijke titel lid van de Adviesraad. Er werd in 2020 maandelijks vergaderd, meestal
digitaal. Bij de advisering aan B&W over beleidsstukken van de gemeente is elke vorm van achtergrond
informatie waardevol gebleken.

Bureau Vrijwilligerswerk Soest/Soesterberg
o

2020 zijn er geen contacten geweest.
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Stichting Welzijn Baarn
o

De RPV had een goed contact met de heer Klijn. Ter gelegenheid van zijn afscheid heeft de RPV hem een
attentie overhandigd.

Tot slot
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en subsidies van ReumaNederland, de gemeente Baarn en de gemeente Soest
kon de Reumapatiëntenvereniging Baarn, Soest e.o. dit jaar haar werk weer doen.
o
o
o

De website werd ook dit jaar weer verzorgd en bijgehouden door Aart van Slooten
Rob en Nelie Breunesse en Anneke Maarleveld stelden hun huis weer gastvrij open t.b.v. de
bestuursvergaderingen.
Drukkerij Esed B.V. uit Bunschoten verzorgde belangeloos de drukkosten van de Nieuwsbrief.

Namens het bestuur van de RPV Baarn, Soest e.o.: Roel Thomas (secretaris)
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