Sociaal jaarverslag 2015 Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem

Het 27ste verenigingsjaar 2015
1. Bestuur
1.1.Vergaderingen bestuur
Het bestuur vergadert voor de zomerstop bij MEE in Gorinchem. Na de zomerstop zijn we
genoodzaakt een andere locatie te betrekken, en we vinden een warm onthaal in de
Ontmoetingskerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan Stalkaarsen 19 te Gorinchem. Het
dagelijks bestuur vergadert zoals gebruikelijk bij dhr. Wim Dokman thuis.
1.1.2.Bestuursleden
De bestuursleden die afgelopen jaar in het bestuur zitting hebben genomen zijn al aardig gesetteld.
Ieder vindt haar draai, en krijgt haar bezigheden.
Na een flinke zoektocht van een paar jaar vinden we dit jaar onze nieuwe penningmeester in de
persoon van dhr. Huib Donker. Hij, dhr. Ton Schellekens en dhr. Wim Dokman bereiden het nieuwe
boekhoudprogramma in het administratiesysteem voor waar we vanaf 1-1- 2016 mee zullen gaan
werken. Met zijn drieën verzetten zij veel werk om dat te realiseren.
1.1.3. Inwerken en overdragen werkzaamheden
Dhr. Wim Dokman zal het komende jaar zijn boekhoudkundige taken overdragen aan dhr. Huib
Donker. De andere zaken die hij behartigt, zoals de hydrogroepen en contacten buiten de vereniging
zal hij blijven uitvoeren. Hij is het collectieve geheugen van de vereniging, en zal in het bestuur zitting
blijven houden. Bij het dagelijks bestuur zal hij als adviseur aanwezig zijn.
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. De vereniging wordt door het Reumafonds verzocht om collectanten aan
te leveren, en we kunnen de contactpersoon melden dat er 28 mensen op pad zullen gaan dit jaar.
Ook met WereldReumaDag in oktober is er een stand bemenst door vrijwilligers, nu in het Piazza
Center. Er worden folders uitgereikt en er zijn een aantal leuke gesprekken, waarbij we 3 nieuwe
leden werven.
1.2.2. Verzorgen van planning 2016
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, en de soos die
keramiek als onderwerp heeft. Voor het komende jaar staat ook een bijeenkomst van alle
fysiotherapeuten die de begeleiding van de hydrogroepen voor hun rekening nemen op de agenda.
Het bestuur draagt ideeën aan, benadert locaties en therapeuten, en zorgt voor alle verdere zaken
waaronder het aanvragen van subsidie voor deze activiteit bij het Reumafonds.

1

Sociaal jaarverslag 2015 Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem

1.3. Activiteiten dagelijks bestuur
1.3.1. Vergaderingen
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. In 2016 zal in de
Algemene Leden Vergadering de functie van dhr. Wim Dokman officieel overgedragen worden aan
dhr. Huib Donker. Wim blijft aanzitten bij het dagelijks bestuur, en het van advies en kennis voorzien.
In 2015 vergadert het dagelijks bestuur 10x bij Wim Dokman thuis.
1.3.2. Contacten Reumafonds
Van het Reumafonds krijgen we wederom de vraag collectanten te werven en de collecte onder de
aandacht te brengen. Bij de besturendag in maart krijgt de secretaris een boeket uit handen van
dhr. Lodewijk Ridderbos, vanwege de 28 collectanten die door werving van de vereniging voor het
Reumafonds op pad gaan. Vanaf deze plaats willen we u, mede namens dhr. Lodewijk Ridderbos,
nogmaals vragen of u in uw omgeving rond zou willen kijken of er kennissen of familieleden zijn die
een uurtje voor het Reumafonds willen collecteren in de week van 21 tot 26 maart 2016. Als u
iemand weet, meldt u het dan alstublieft bij het secretariaat.
Ook de 2e besturendag wordt bezocht, dit maal zijn er workshops en is er de mogelijkheid om te
netwerken met andere Reumapatiëntenverenigingen. Ter plekke nemen we afscheid van mevrouw
Jorien Mulder, die een andere functie heeft gekregen binnen het Reumafonds. Mevrouw Nancy den
Oudsten zal de werkzaamheden voor de collecte als regiocoördinator overnemen.
1.3.3. Vrijwilligers workshops Gemeente Gorinchem
Dit jaar verzorgt de gemeente Gorinchem weer een aantal workshops voor vrijwilligers. Over het
gebruik van Social Media en Positief denken worden bezocht waarna het in het bestuur
gepresenteerd wordt.
2. Ledenadministratie programma e-Captain
2.1. Inrichten en gebruik
Het programma is nu een jaar in gebruik, geheel tot genoegen van de bestuursleden die er allen hun
informatie uit kunnen halen. Dhr. Ton Schellekens en dhr. Huib Donker hebben het systeem
boekhoudkundig ingericht zodat we er op 1 januari 2016 mee kunnen werken. Dat heeft heel wat
uren werk gekost, ook voor Wim Dokman die een groot aantal gegevens aangeleverd heeft.
2.2. Gebruik en aanpassingen
Zoals vorig jaar gepland is wordt het versturen van facturen per e-mail doorgevoerd voor de leden
die daar toestemming voor gegeven hebben. Leden die deelnemen aan hydrotherapie krijgen nu 4x
per jaar de factuur waar dat voorheen 2x per jaar was.
Na rijp beraad, komt het innen van contributie naar rato voor nieuwe leden weer aan de orde. Dit in
verband met alle bijzondere bepalingen die het systeem gaan vervuilen. Het bestuur besluit het aan
de leden op de Algemene Leden Vergadering 2016 voor te leggen.
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3. Communicatie
3.1. De Reumababbel
Vier maal per jaar wordt het kwartaalblad van de vereniging uitgebracht. Dhr. Pieter van de Burg
zorgt sinds jaar en dag dat het blad print-klaar naar de drukker kan, waarna het opgehaald wordt
door dhr. Gerard van Dalen. Dan gaat het vrijwilligersteam van dhr. Cor de Graaf, bestaand uit zijn
vrouw Hennie en mevr. Janny van Dalen en haar man Gerard, aan de slag om het geheel verzendklaar
te maken en te verspreiden over de bezorgers in de hele regio.
3.2. Bezorgers
Verschillende vrijwilligers bezorgen de Reumababbel bij leden thuis om portokosten te besparen.
Het is Wim Dokman ook nu weer gelukt om nieuwe mensen te werven die de Reumababbel in het
Brabantse Land willen verspreiden, wat de vereniging heel wat postzegels scheelt. Dank aan al deze
mensen die dit belangeloos voor de vereniging willen doen.
3.3. Social media
Via social media wordt door het bestuur aan PR gedaan. De website voorziet in alle informatie voor
belangstellenden, en Facebook meldt de activiteiten en wetenswaardigheden die te melden zijn. De
generator van de website en Facebook laten zien dat het één en ander vaak bezocht wordt, en via-via
mensen op de pagina’s terecht komen. Ook het plaatsen van publicaties van derden zorgt voor
nieuwe bezoekers, zoals de promotie van het boek ‘Stilzitten?! Hoe dan?!’ van mevrouw van Anrooij.
Het zorgt voor grotere naamsbekendheid van de vereniging.
4. Financiën
4.1. Bijdrage sozen
Dit jaar is voor het eerst een kleine bijdrage aan de sozen waarbij bingo gespeeld- of een armband
gemaakt wordt vastgesteld. Het gaat om een klein bedrag, dat het mogelijk maakt om wat meer
gevarieerde materialen of leukere prijzen aan te schaffen. We hanteren hierbij voor gasten 1½x de lid
bijdrage aan de kosten. De kosten van deelname aan het maken van een sieraad en de bingo
bedragen € 2,50 voor leden en € 3,75 voor gasten. De eerste kop koffie of thee blijven gratis tijdens
de sozen.
Bij de sozen waar een bloemstukje gemaakt wordt, of met keramiek gewerkt is een aparte
aanmelding nodig, waarop de hoogte van het bedrag beschreven staat.
5. Ombudswerk
5.1. Attenties tijdens lief en leed
Er zijn dit weer een groot aantal leden die een kaartje of een boeketje ontvangen bij ziekte. Zo’n 50
zieken krijgen een kaartje, 1 lid viert een 40 jarige bruiloft en ontvangt een felicitatie, er zijn helaas 7
condoleance kaarten uitgestuurd en 1 lid wordt gefeliciteerd met het feit dat zij geridderd wordt.
Ook rond de Paasdagen en Kerstmis worden leden verrast met een kleine opsteker. Mocht u ziek zijn,
of weten dat een lid ziek is of in het ziekenhuis ligt, geeft u dit dan door zodat we er aandacht aan
kunnen besteden. Mocht u behoeft hebben aan een bezoekje of een praatje, dan kunt u ook bellen
met onze ombudsvrouw, mevr. Janny van Dalen.
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5.2. Verjaardagen
De jarigen krijgen rond hun verjaardag een verjaardagskaart van de vereniging. Doordat de
postbezorging gewijzigd is, komt uw kaart soms wat te vroeg of te laat aan.
5.3. Jubilarissen in 2015
In 2015 staat de teller voor leden die 12½ lid zijn op 27, en voor die 25 jaar lid zijn op 5. Zij ontvangen
een kaart met felicitaties ter gelegenheid van dit heugelijk feit.
6. Beweeggroepen
Hydrogroepen
Aan de wekelijkse bijeenkomsten van de hydrogroepen nemen in 2015 106 leden deel. De groepen
zitten niet allemaal vol, terwijl er voor Andel 2 personen op de wachtlijst staan. Als er 10
aanmeldingen zijn, zal er met het opstarten van een 2e groep in Andel begonnen worden.
Het is ook dit jaar weer gelukt om alle groepen van fysiotherapeuten en invallers, en waar nodig
toezichthouders te voorzien.
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 2015:
januari 2015
nieuwe leden 2015
overlijden
lidmaatschap beëindigd

444 leden
24 leden
4 leden
39 leden

ledenaantal 31 december 2015
donateurs

425 leden
32 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
informatieavond Belastingaangifte
soos keramiek
soos hangertje of armband maken
Algemene Leden Vergadering
toneelavond

10 spelers
28 gasten
27 dames
14 dames
30 leden
130 kijkers
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soos paasstukje maken
soos keramiek deel 2
informatieavond orthomoleculaire therapie
soos bingo
informatieavond beweegzorg
dagcruise
soos herfststukje maken
barbecue
soos kaarten maken
informatieavond De Rivieren Notarissen
soos Kerst decoratie maken
informatieavond Pansori Living Sound
soos Kerst stukje maken
Kerst buffet

37 bloemstekers
24 dames
43 luisteraars
12 spelers
19 bewegers
67 opvarenden
31 schikkers
66 gasten
4 knippers
24 luisteraars
12 versierders
26 geïnteresseerden
37 bloemstekers
128 gasten

7.2.1. Soosmiddagen
Doordat er bij de soosmiddagen een terugloop in bezoekers was, heeft het bestuur gezocht naar
onderwerpen die meer in de interessesfeer van de leden liggen. We mogen concluderen dat we daar
in geslaagd zijn. We hebben daarbij vastgesteld dat ook gasten welkom zijn op de sozen waar men
creatief aan de slag kan.
Tot besluit
Alles overziend kunnen we het jaar 2015 met tevredenheid afsluiten. Er zullen nieuwe zaken aan de
orde komen waar we in 2016 onze aandacht aan moeten geven en dat zullen we met plezier en 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 2015 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
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