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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021 

Beste leden, 

De laatste nieuwsbrief is alweer een paar maanden geleden. We zaten toen nog 
volop in de lockdown en kwam het vaccinatieprogramma vol op stoom. Door 
versoepelingen vlak voor de zomer is voor velen het licht op groen gezet om 
vakantieplannen te maken. Wij hopen dan ook dat u een fijne zomer en/of vakantie 
heeft gehad. Wij, als bestuur, zijn naast vakantie, ook volop bezig geweest met het 
koersdocument van ReumaNederland. Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover. 

Sporten 

Alle beweeggroepen zijn inmiddels weer gestart, inclusief de zwemmers die zich 
hadden opgegeven voor het Jaspers Bad in Winterswijk. Met uitzondering van de 
zwemgroepen in Groenlo en Varsseveld kunnen alle beweeggroepen nog sporters 
gebruiken. 

Indien u belangstelling heeft; onderstaand nog even de contactpersonen per 
beweeggroep. Zij zijn graag bereid u de nodige informatie te verstrekken. 

Nordic Walking en hydrotherapie: Els Milder, 06 – 36 18 50 35 

Yoga : Dorothé Nijenhuis, 06 – 27 20 24 63 

Sporten met Reuma : Jolanda Leneman, 06 – 31 57 86 61 

Algemene ledenvergadering 

De datum voor de algemene ledenvergadering is vastgesteld op dinsdagavond 12 
oktober a.s. Deze zal gehouden worden in de zaal van Hotel/restaurant ‘t Zwaantje,  
Zieuwentseweg 1, 7131 LA Lichtenvoorde. De uitnodiging hiervoor (agenda), 
inclusief het jaarverslag van 15 juni jl. treft u als bijlage aan. 

Bent u lid van één van onze beweeggroepen? Kom dan zeker naar de vergadering. 
In de plannen van ReumaNederland (zie verderop in deze nieuwsbrief) staat het 
voortbestaan van de beweeggroepen op het spel!  

Noteert u tevens de datum voor het Kerstdiner in uw agenda? Deze zal plaats 
vinden op 14 december 2021. Nadere informatie in de volgende nieuwsbrief. 
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Club support 

Wij hebben ons ingeschreven voor Rabobank Club Support. Al sinds jaar en dag 
investeert de Rabobank een deel van de winst in clubs en verenigingen. Leden van 
de Rabobank kunnen van 4 tot 24 oktober stemmen op hun favoriete club of 
vereniging. Van 1 tot en met 14 november zijn de financiële uitreikingen en horen 
alle clubs welke financiële ondersteuning zij krijgen. 

U kunt alleen stemmen als u een rekening heeft bij de Rabobank én lid bent. Heeft u 
wel een rekening bij de Rabobank maar bent u nog geen lid, dan kunt u zich 
aanmelden via de Rabo app of via Online bankieren. Het kost niets alleen een paar 
seconden van uw tijd. Door uw lidmaatschap beslist u mee welke maatschappelijke 
initiatieven worden ondersteund. 

Klankbordgroep = werkgroep 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u medegedeeld dat wij in afwachting waren van 
de toekomstplannen van ReumaNederland met betrekking tot de subsidieregelingen 
en het voortbestaan van de patiëntenverenigingen. Dit voorstel, koersdocument 
genaamd, is inmiddels door ons ontvangen en bestudeerd. Kort samengevat komt 
het er op neer dat de subsidies die ReumaNederland de aangesloten verenigingen 
verstrekt per 31 december 2023 komen te vervallen. Vanaf dat moment moeten de 
verenigingen, mits ze besluiten om als vereniging door te gaan, zichzelf financieel 
bedruipen. 

ReumaNederland is van mening dat alle beweegactiviteiten afgestoten moeten 
worden naar derde partijen. RPV-en zullen zelf moeten besluiten of zij zich opheffen 
of niet. Als de vereniging zich opheft zou hiervoor in de plaats een zogenaamd 
reuma team gevormd kunnen worden die samen met ReumaNederland eventueel 
activiteiten zouden kunnen ontwikkelen. Het initiatief voor deze activiteiten zullen bij 
het betreffende reuma team komen te liggen. Daarbij moet u b.v. denken aan 
informatieve bijeenkomsten. 

Uit een zoomgesprek met ReumaNederland, begin juli, samen met twee Twentse 
RPV’s, bleek al snel dat er geen uitstel van de plannen te verwachten is en dat aan 
de uitgezette koers vastgehouden wordt. Inmiddels heeft elke RPV deelgenomen 
aan een zoomgesprek en de e-mails gaan over en weer. Het laatste woord is 
hierover nog niet gezegd. Wij houden u op de hoogte. 

Leden die het koersdocument van ReumaNederland willen lezen kunnen dit 
aanvragen via het secretariaat. 

Tot slot 

Een mooi gezicht wordt oud, een mooi lichaam verandert,  
maar een mooi mens zal altijd een mooi mens blijven! 


