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1. Bestuur
1.1.Vergaderingen bestuur
Het afgelopen jaar is er door het bestuur 10 keer vergaderd. Dit gebeurt in een zaal van
de Vrije Evangelische Gemeente aan Stalkaarsen in Gorinchem. We worden daar iedere maand heel
prettig ontvangen en men doet alle moeite om aan onze wensen tegemoet te komen. De
vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden in de regel bij Wim Dokman of Hans van Rooij plaats.
1.1.2.Bestuursleden
In mei heeft zich een wijziging in het bestuur voorgedaan met de mededeling van dhr. Huib Donker
dat hij zijn functie als penningmeester per direct neerlegt. Naast een verschil van mening met het
bestuur is gebleken dat hij de functie van voorzitter bij een andere vereniging betrokken heeft.
We zijn Wim Dokman oprecht veel dank verschuldigd, als hij aanbiedt om de zaken nog een jaar waar
te nemen. Ook mw. Tosca Lommers neemt het werk wat zij voor ons deed weer op en ondersteunt
Wim bij de boekhouding. Hartelijk dank daarvoor Tosca en Wim!
Opnieuw is de vacature voor penningmeester onder de aandacht gebracht met meldingen in kranten
en op websites van de vereniging en verschillende vrijwilligersorganisaties.
Dat resulteert in een 2- tal aanmeldingen en gesprekken begin oktober, waar we uit 2 goede
kandidaten moeten kiezen. Onze keuze valt op dhr. Dick de Jong uit Groot-Ammers die, naar wij
hopen, bij de Algemene Leden Vergadering 2017 benoemd zal worden als penningmeester.
De gezondheid van de voorzitter Hans van Rooij blijft ook dit jaar een grote zorg. De ingrepen die hij
moet ondergaan in het EMC hebben niet allen het gewenste resultaat, en hij heeft een zware zomer
die hij bijna geheel in het ziekenhuis doorbrengt. Het bestuur en ook een groot aantal leden leven
erg met hem mee en het bestuur probeert de zaken zo goed mogelijk op te vangen. Ook in 2017 zal
Hans nog het nodige aan ingrepen ondergaan.
1.1.3. Inwerken en overdragen werkzaamheden
De werkzaamheden van Wim Dokman als penningmeester lopen door tot 31 december 2016. Hij zal
het boekjaar afwerken, terwijl Dick de Jong zich inwerkt in het nieuwe boekhoudprogramma.
Daarvoor volgt hij samen met Hans van Rooij en Tine Kap een cursus bij e-Captian in
’s Hertogenbosch. Vanaf 1 januari 2017 zal hij de volledige boekhouding voeren uit dit programma.
Zoals eerder vermeld, zal Wim Dokman de hydrogroepen en contacten buiten de vereniging blijven
voeren. Ook zal hij in het bestuur zitting houden, en als adviseur aanwezig zijn bij dagelijks
bestuursvergaderingen. Wij zullen nog vaak een beroep doen op zijn collectieve geheugen.
1.2. Activiteiten bestuur
1.2.1. Informatieverstrekking collecte week Reumafonds en WereldReumaDag
Jaarlijks wordt in maart de collecte week van het Reumafonds georganiseerd, waarin bestuursleden
en vrijwilligers van de vereniging met een stand in het Beatrixziekenhuis staan om te collecteren en
informatie te verstrekken.
Ter gelegenheid van WereldReumaDag in oktober is er een stand bemenst door vrijwilligers, ook dit
jaar in het Piazza Center. Er worden folders uitgereikt en er zijn een aantal leuke gesprekken, waarbij
we een nieuwe collectant gevonden hebben. Later dit jaar hebben 2 leden bij de soos Kerst stukje
zich aangemeld als collectant. We zijn er heel blij mee, dank!
1.2.2. Verzorgen van planning 2017
De onderwerpen die aan bod komen op de informatieavonden worden bij de planning van het
nieuwe jaar ter tafel gebracht door bestuursleden, sprekers worden benaderd en afspraken gemaakt.
Ook voor sozen gebeurt dat, o.a. voor de sozen waar bloemstukjes gemaakt worden of die waar mw.
Bets Mol en mw. Maaike Komejan een activiteit voorbereid hebben zoals een krans met licht of Kerst

ballen en sfeerlichtjes decoreren. De soos keramiek is dit jaar opnieuw verzorgd door mw. Jenny
Vervloet, tot grote tevredenheid van deelnemende leden en gasten.
1.3. Activiteiten dagelijks bestuur
1.3.1. Vergaderingen
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. In 2017 zal in de
Algemene Leden Vergadering de functie van Wim Dokman officieel overgedragen worden aan Dick
de Jong. Wim blijft aanzitten bij het dagelijks bestuur, en het van advies en kennis voorzien.
In 2016 vergadert het dagelijks bestuur 10x bij Wim Dokman thuis.
1.3.2. Contacten Reumafonds
Tijdens de besturendag in maart hernieuwen we de kennismaking met mw. Nancy den Oudsten die
nu onze regiocoördinator voor de collecte is. De vraag om collectanten en ook een
collectecoördinator in Gorinchem Oost en Sleeuwijk aan te leveren komt ter sprake, en specifiek of
bestuursleden deze taak op zich kunnen nemen. Mw. den Oudsten stelt voor contact te leggen met
de coördinator die een deel van Gorinchem onder haar beheer heeft. Zij krijgt ruimte om in de
Reumababbel een bericht te plaatsen. De vereniging verzorgt voor de kranten, websites en Facebook
oproepen aan vrijwilligers zich te melden.
We maken graag van de gelegenheid gebruik om u attent te maken op het kaartje van het
Reumafonds met een oproep om u aan te melden voor de collecte. We blijven hopen dat er mensen
zijn die een uurtje over hebben om in een straat met de collectebus rond te gaan.
Mocht u over regelcapaciteiten beschikken, dan bent u ook van harte welkom als organisator!
De 2 besturendagen worden bezocht, ook dit maal zijn er workshops en is er de mogelijkheid om te
netwerken met andere Reumapatiëntenverenigingen.
In 2016 bestaat het Reumafonds 90 jaar, en het jubileum wordt gevierd met een bijeenkomst in het
Circustheater in Scheveningen. Naast mw. Anita Witzier die de middag presenteert zijn ook Prinses
Beatrix en staatssecretaris van Rijn aanwezig. Het bestuur is door 3 dames vertegenwoordigd.
1.3.3. Vrijwilligers workshops Gemeente Gorinchem
Het Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem verzorgt een aantal cursussen waar aan deelgenomen wordt.
Onder andere Verzekeringen voor Vrijwilligers en Begeleiden van vrijwilligers.
2. Administratie- en boekhoudprogramma e-Captain
2.1. Inrichten en gebruik
Het ledenadministratieprogramma is 2 jaar in gebruik tot grote tevredenheid van de gebruikers.
Met ondersteuning van dhr. Ton Schellekens wordt het systeem vervolmaakt en aangepast aan de
behoeften van de bestuursleden.
Ter voorbereiding op de ingebruikname van het boekhoudkundige deel heeft dhr. Mark van Rooij,
accountant, voor ons naar de opbouw gekeken. Hij heeft wat voorstellen gedaan en aanpassingen
gemaakt.
Dank aan hem voor het werk wat hij belangeloos verzet heeft.
3. Communicatie
3.1. De Reumababbel
Ieder kwartaal wordt de Reumababbel uitgebracht en verspreid onder leden en contacten. Het blad
wordt door de redactie samengesteld, waarna Dagservice de lay-out voor ons zonder kosten verzorgt
sinds onze eindredacteur dhr. Pieter van der Burg verhinderd is om dit te doen. We missen zijn
kennis & kunde en hopen dat hij binnenkort weer aan kan sluiten.

Dank aan Dagservice, die het voor ons op deze manier mogelijk maakt om de Reumababbel toch uit
te brengen.
3.2. Bezorgers
Op het moment zijn er 31 vrijwilligers actief bij het bezorgen van de Reumababbel. Een aanzienlijke
groep die 4x per jaar het grootste deel van de bladen portvrij bezorgt, en zo de vereniging kosten
bespaart. Zij kunnen op weg als het stickeren en sorteren geregeld is, en de bundels aangeleverd zijn
door mw. Janny van Dalen, mw. Hennie de Graaf, dhr. Gerard van Dalen en dhr. Cor de Graaf.
Hartelijk dank aan u allen!
3.3. Social media
De Facebookpagina en de website zijn dit jaar regelmatig bijgewerkt met alle informatie die er over
de vereniging voor handen is. Het is een mooi stukje PR voor geïnteresseerden buiten de vereniging,
en een naslagwerk voor de leden. U vindt er alle relevante zaken, van informatieavonden tot sozen
en verslagen van activiteiten.
Neemt u er regelmatig eens een kijkje.
4. Financiën
4.1. Bijdrage sozen
Dit jaar is de hoogte van de eigenbijdrage die leden betalen iets aangepast aan de kosten van de
activiteiten. Ook de bijdrage die de vereniging doet per lid is iets verhoogd, om de begroting sluitend
te krijgen.
5. Commissie ledencontacten.
5.1. Attenties tijdens lief en leed
De commissie is dit jaar uitgebreid met -naast mw. Janny van Dalen- mw. Levonne Doreleijers en mw.
Willeke Foolen. De laatsten zullen de honneurs in Leerdam en omstreken waarnemen waar het
ziekenbezoek en contacten betreft, en Janny van Dalen blijft dat in de rest van de regio doen.
Leden worden bezocht als zij aangeven daar behoefte aan te hebben, en ontvangen een boeketje of
kaartje bij ziekte. Dit jaar is dat een aantal keer gebeurd. Er zijn kaarten verstuurd, en geen bezoekjes
afgelegd. Er waren helaas enige condoleance kaarten te versturen. Voor de Paas- en de Kerst dagen
zijn er stukjes bij zieken leden bezorgd.
Bent u ziek of kent u een lid wat ziek is, meldt u dat aan één van de commissieleden zodat zij er
aandacht aan kunnen besteden.
Heeft u behoefte aan een gesprek of bezoekje, belt of e-mailt u hen dan ook.
5.2. Verjaardagen
Dit jaar is mw. Dorien van Ballegooijen genoodzaakt te stoppen met het verzorgen van de
verjaardagskaarten die de leden rond hun verjaardag ontvangen. Wij vinden dat erg jammer, maar
begrijpen dat er geen andere mogelijkheid voor haar is. Onze dank hebben we eerder al uitgesproken
met een boeket en een cadeaubon, en willen dat vanaf hier nogmaals doen. Dank voor de vele jaren
en kaarten!
Inmiddels heeft Janny van Dalen deze taak op zich genomen, waar we blij mee zijn.
5.3. Jubilarissen in 2016
In 2016 staat de teller voor leden die 12½ lid zijn op 49, en voor die 25 jaar lid zijn op 6. Zij ontvangen
een kaart met felicitaties ter gelegenheid van dit heugelijk feit.
6. Beweeggroepen
Hydrogroepen

Aan de wekelijkse bijeenkomsten van de hydrogroepen nemen in 2016 103 leden deel. De groepen
zitten niet allemaal vol.
Het is Wim Dokman ook dit jaar weer gelukt om alle groepen van fysiotherapeuten en invallers, en
waar nodig toezichthouders te voorzien. Dank daarvoor!
7. Statistische informatie
7.1 Ledenbestand
Naast de nieuwe leden die we welkom heten, nemen we ook afscheid door het overlijden van een
aantal leden van onze vereniging.
Overzicht van het ledental in 2016:
januari 2016
nieuwe leden 2016
overleden
lidmaatschap beëindigd

425 leden
15 leden
6 leden
24 leden

ledenaantal 31 december 2016
donateurs

410 leden
33 begunstigers

7.2. Overzicht van activiteiten op alle niveaus van de vereniging.
Dit jaar zijn er met uitzondering van de zomerstop weer soosmiddagen en informatieavonden
gehouden. In het overzicht ziet u welke onderwerpen er aan de orde geweest zijn en hoeveel
bezoekers of deelnemers er aanwezig waren.
soos bingo
11 spelers
informatieavond dhr. P. Viehoff
22 gasten
soos egeltje van paperback maken
12 dames
informatieavond Belastingaangifte
28 gasten
toneelavond
140 kijkers
soos paasstukje maken
34 bloemstekers
Algemene Leden Vergadering
47 leden
soos keramiek deel 1
22 gasten
informatieavond Scootmobiel Plezier
19 luisteraars
soos bingo
12 spelers
contactmiddag en uitje hydrotherapeuten
15 gasten
soos keramiek deel 2
24 gasten
informatieavond bibliodrama
12 deelnemers
dagcruise
57 opvarenden
soos herfststukje maken
32 schikkers
barbecue
66 gasten
soos krans van licht
26 gasten
informatieavond reuma en vermoeidheid
50 luisteraars
soos Kerst decoratie maken
9 decorateurs
informatieavond cannabisolie en bloedzuigertherapie 75 geïnteresseerden
soos Kerst stukje maken
51 bloemstekers
Kerst buffet
115 gasten
7.2.1. Soosmiddagen
De toename van het aantal bezoeksters en bezoekers aan de soos heeft zich verder doorgezet, en we
kijken terug op een aantal goed bezochte middagen waar bijvoorbeeld Paas- en andere bloemstukjes

gemaakt worden, een krans van licht gemaakt of met keramiek gewerkt wordt. Wel hebben we
besloten om een uitnodiging met antwoordstrookje voor andere onderwerpen uit te sturen zodat we
weten wat de opkomst is en we er rekening mee kunnen houden met de organisatie.
Tot besluit
Met het overzicht van alle bijzonderheden in 2016 kunnen we concluderen dat 2016 een goed jaar is
geweest voor de vereniging. We kunnen het met tevredenheid afsluiten en de nieuwe onderwerpen
die in 2017 aan de orde gaan komen onze volledige aandacht geven. Ook dit zullen we met plezier en
grote inzet blijven doen.
De steun die we van leden en donateurs ondervinden doet ons goed, daar willen we dank voor
zeggen. Het helpt ons om de doelen die gesteld zijn te realiseren, en steeds in beweging te zijn op
allerlei gebieden. Daarvoor zeggen wij aan een ieder die zich- op welke manier dan ook- inzet voor de
vereniging en haar leden:
hartelijk dank voor jullie hulp en steun
Het is in dit jaarverslag tot het noemen van een beperkt aantal namen gekomen, omdat het
onmogelijk is iedereen te noemen. Mede door u allen is het mogelijk geweest om in 2016 weer
zoveel leuke activiteiten te organiseren en zoveel informatie te verspreiden. We blijven op deze
manier met elkaar in contact, op alle gebieden!
We hopen dat we op uw ondersteuning mogen blijven rekenen.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Tine Kap
secretaris Reumapatiëntenvereniging
regio Gorinchem

