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NIEUWSBRIEF MEI 2022 

Beste leden, 

Het is nu nog maar zelden dat er in de media over Corona wordt geschreven. Het 
leven heeft zijn normale gang weer gevonden. Agenda’s stromen al weer snel vol, 
net als voorheen. Aan de ene kant is het fijn dat alles weer kan en mag, maar aan de 
andere kant brachten de restricties wel rust in ons leven. Nu is het een kwestie van 
de juiste balans vinden. Misschien toch vaker een keer “nee” zeggen?  

Fietstocht 

Op zaterdag 11 juni houden we onze jaarlijkse fietstocht (het mag weer!). Dit jaar 
gaat de tocht door de omgeving van Groenlo. Wij nodigen u uit om 09.00 uur bij 

Café Restaurant Grenszicht 
Vredenseweg 2 
7152 CW  EIBERGEN 

Na een kop koffie stappen we rond 09.30 uur op de fiets. De tocht is ongeveer 30 km 
lang. Wij verwachten rond 13.00 uur weer terug te zijn bij Grenszicht waar ons een 
heerlijke lunch staat te wachten. U mag een introducé meenemen.  

Als u niet kunt of wilt fietsen is het ook mogelijk om alleen voor de lunch te komen. 
Deelname aan de fietstocht en lunch kost voor leden € 15,- en voor introducés € 25,- 
Opgave kan tot en met 31 mei a.s. Telefonisch bij Els Milder: 06 – 36 18 50 35 of per 
mail naar fietsen@rpvoostachterhoek.nl (voorkeur). Indien u alleen komt lunchen, 
wilt u dit dan doorgeven als u zich opgeeft? En uiteraard doorgeven als u een 
introducé meeneemt. Wij hopen dat het een mooie tocht gaat worden met goed 
weer! 

Agenda 

- Fietstocht: zaterdag 11 juni 
- Kerstdiner: dinsdag 13 december 

Noteert u deze dagen vast in uw agenda? 
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Besturen dag 

Op 23 april jl. werd in Maarssen de jaarlijkse besturen dag van ReumaNederland, 
(verder te noemen RN), gehouden. Op de agenda stond maar één onderwerp, de 
voortgang van de plannen voor na 2023. Gezien het feit dat wij als bestuur niet van 
plan zijn om ons om te vormen tot een Reuma team hebben wij unaniem besloten 
niet naar Maarssen af te reizen. Uiteraard houdt RN ons wel op de hoogte van 
hetgeen besproken is. Onderstaand in het kort een verslag van deze dag. 

Het doel van RN is dat zoveel mogelijk mensen met een reumatische aandoening 
onder deskundige begeleiding kunnen sporten. Echter niet meer op de huidige 
manier via subsidiëring van de verschillende RPV’s. Daarvoor zoekt RN 
samenwerking met o.a. sportfondsen. Ook zoekt RN contact met koepelorganisaties 
als VNG en zorgverzekeraars. Vooral die laatste is belangrijk want het is ieder jaar 
weer een verassing wat er binnen de aanvullende verzekering valt. RN vraagt de 
RPV’s lokaal te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en willen daarbij graag 
behulpzaam zijn. 

Binnen RN komt een aparte afdeling waar supporttaken worden samengevoegd, de 
servicedesk vormt een onderdeel hiervan. Deze servicedesk is het eerste 
aanspreekpunt voor vrijwilligers (lees Reuma teams) in het land voor vragen en 
eventuele ondersteuning. Op de vraag hoe RN aan vrijwilligers denkt te komen 
antwoord RN dat ze de groep vrijwilligers willen verbreden. Niet alleen mensen die 
zelf een vorm van reuma hebben maar ook partners, kinderen en vrienden. 

Er is nogmaals duidelijk gesteld dat de subsidiëring per 1-1- 2024 stopt. Als een 
RPV besluit om geen reuma team te worden en wil blijven voortbestaan dienen zij 
zichzelf financieel te bedruipen. Indien een RPV op het gebied van 
informatievoorziening iets wil organiseren of bijvoorbeeld een landelijk concept als 
de ReumaWalk regionaal wil implementeren gaat RN wel kijken of zij financieel gaan 
ondersteunen. De RPV blijft wel onderdeel van het lokale netwerk dat ondersteund 
wordt door de servicedesk, dat overigens nog moet worden ingericht. Wij houden u 
op de hoogte. 

Algemene ledenvergadering 

Helaas is de algemene ledenvergadering van 19 april jl. matig bezocht. Desondanks 
hebben wij, als bestuur, de vergadering als zeer zinvol ervaren. De avond werd 
afgesloten met een hapje en een drankje en zoals verwacht was het zeer gezellig 
tijdens de traditionele bingo. 

Als bijlage treft u het verslag van deze vergadering aan. 

Tot slot 

Tevreden zijn met wat je hebt, 

is een rijkdom op zichzelf! 


