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Fijne feestdagen
De maand december staat voor veel mensen in het teken van samenzijn. Met de familie, met
vrienden, met bekenden. Zeker als het buiten weer kouder wordt en het eerder donker is,
zoeken we met elkaar de gezelligheid op.
Dit jaar zal dat anders zijn. Hoe anders weten we nog niet precies. Wij wensen u veel creativiteit
om er met een kleinere groep mensen coronaproof een speciale en gezellige sinterklaas, kerst
en oud & nieuw 2020/21 van te maken.
Het bestuur

Van het bestuur

Contributie en bijdrage
hydrogroep

Activiteiten
Half oktober moesten we met al onze
hydrogroepen stoppen. Een deel van
de groepen mocht gelukkig half
november weer starten, maar zonder
gebruik van de douches en met een
beperkte groepsgrootte. Alle groepen
in De Hoogstraat moeten helaas nog
thuis blijven omdat het
revalidatiecentrum ons nog geen
toestemming geeft. De groepen die
daar overdag komen, en de
volleybalgroep, zijn zelfs sinds maart
niet meer geweest. Heel jammer!
Op 23 januari hebben we ons
uitgestelde lustrum gepland in
Museum Speelklok. Een aantal leden
heeft zich hiervoor al aangemeld. Op
dit moment zijn de voortekenen niet
goed en zullen we mogelijk opnieuw
moeten besluiten tot uitstel. Gelukkig
zijn zowel het Museum Speelklok als
de muziekgroep heel flexibel.
We houden u op de hoogte.

1. Als het goed is, is eind november bij alle
leden de contributie (€17,50) geïnd.
Mensen die graag eerst een factuur
ontvangen, hebben die per mail of met de
post ontvangen.
2. Bij de deelnemers aan de hydrogroepen
zal binnenkort de eigen bijdrage voor het
eerste halve jaar geïnd worden. Mensen die
eerst de factuur willen ontvangen, krijgen
deze van te voren. We zullen alleen de
eerste 2,5 maand in rekening brengen.

Privacy van leden
De bestuursleden en de kascontrolecommissie
moeten voor hun werkzaamheden uiteraard
soms persoonsgegevens van de leden inzien.
Sinds 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van kracht, die
het inzien van persoonsgegevens inperkt.
N.a.v. vragen van de kascontrolecommissie
heeft het bestuur inmiddels een
geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen
door alle mensen die vanwege hun
werkzaamheden voor de vereniging inzage
moeten hebben in deze gegevens. Deze
verklaring is afgeleid van de verklaring die
sportverenigingen gebruiken en die
goedgekeurd is door de Autoriteit
Persoonsgegevens. Indien (bij uitzondering)
persoonsgegevens per mail verstuurd moeten
worden, zal dit met een versleuteld bestand
gebeuren. Alleen de ontvanger kan die openen
na het invoeren van een wachtwoord.

Verbeter je leefstijl en voel je fit. Wil jij meer
energie, heerlijk eten en goed slapen? Geef je op
voor de pilot van het online leefstijlprogramma
‘Leef! met Reuma’ die vanaf januari 2021
start.
In ‘Leef! met Reuma’ draait alles om goede en
lekkere voeding en voldoende beweging,
ontspanning en slaap. Het is een online
groepsprogramma waarin je handvatten krijgt
aangereikt om je een nieuwe leefstijl eigen te maken. Je krijgt hierbij deskundige begeleiding
maar natuurlijk verwachten Voeding Leeft/ReumaNederland van jou dat jij je actief inzet.
Dit leefstijlprogramma is bedoeld voor mensen met artrose, fibromyalgie of ontstekingsreuma
(RA, axiale SpA of artritis psoriatica). De belangstelling voor dit programma is zo groot dat
er op dit moment helaas alleen nog plaats is voor mensen met artrose en fibromyalgie.
Met deze onderzoekspilot willen ReumaNederland en Voeding Leeft kijken of het
leefstijlprogramma werkt bij mensen met reuma. Als het goede resultaten oplevert, gaan ze zich
er hard voor maken dat in de toekomst zoveel mogelijk mensen met reuma aan dit
leefstijlprogramma kunnen meedoen.
Meer weten over het leefstijlprogramma en de voorwaarden om mee te doen? Of gelijk
opgeven? Ga snel naar naar deze bladzijde!"

Alles over artrose
Vanaf december wordt er door Ergotherapie Cooijmans &
Dellemijn gratis een reeks (online) webinars aangeboden
waarmee men alles over artrose te weten komt. Zo praat
diëtiste Louise je bij over voeding i.c.m. artrose, kom je te
weten wat het effect van yoga op artrose is en komen ook de
fysiotherapeut en ergotherapeut aan bod.
1. Ergotherapie & Artrose (woensdag 2 december, helaas
voorbij)
2. Yoga & Artrose (dinsdag 8 december 18.00 uur)
3. Voeding & Artrose (dinsdag 15 december 13.00 uur)
4. Fysiotherapie & Artrose (dinsdag 5 januari 13.00 uur)
Meld je hier gratis aan voor alle of een van de webinars en ontvang voor aanvang van de
webinars via de mail de links.

Boodschap
voor de zorg
van de Mamas
& Papas
Dit popkoor uit Werkhoven
heeft een mooi lied met video
online gezet (met dank aan
het locale huis-aan-huisblad 't
Groentje). Met het nummer 'I
won’t give up' van Jason
Mraz - dat ze vanuit hun huiskamers zingen - willen ze mensen in de zorg een hart onder de
riem steken. In het filmpje zie je leden van het koor ook bezig op het werk, niet alleen in de zorg,
maar ook bij de politie en het leger.
De boodschap is: ,,Dank en geef niet op! Laten we goed voor elkaar zorgen:!” Het eindigt dan
ook met een groot hart op een boerenweide. Klik op het plaatje voor het filmpje!
Wie wel bij de afdeling Reumatologie van het Diaconessenhuis komt, herkent in het filmpje
mogelijk de reumatoloog, die daar werkt: mevrouw Michels - van Amelsfort. Zij adviseert ons
regelmatig zoals over het weer starten van de hydrogoepen.

Uit onze Jaarvergadering op 17 oktober
Onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering (eerder zou deze in maart zijn geweest) was
online op de computer te bezoeken. Dat was vermoedelijk wel een drempel. De aanwezige 4
leden en 4 bestuursleden maakten er toch een bijzondere bijeenkomst van zo thuis in de eigen
omgeving. En ondanks dat de voorzitter slecht te verstaan was (excuses!).
De besproken onderwerpen:
1. De vertragingen o.a. door corona bij het tijdig incasseren van eigen bijdrage voor de
hydrotherapie. Helaas moest het bestuur melden dat er nog geen assistentie voor de
penningmeester gevonden is, zodat ze op zoek gaat naar een vrijwilliger van buiten de
vereniging.
2. De kascontrolecommissie wijst nogmaals op de achterstallige inning van contributie en
eigen bijdrage hydrotherapie. Over de laatste 3 jaar gaat het om ongeveer € 10.000.
Tijdens de vergadering wordt een groepje gevormd, die samen met de penningmeester één
en ander uitzoekt. Nadat het uitgezocht is, zullen de desbetreffende (oud-)leden een
betalingsherinnering ontvangen. In deze herinnering zullen we de betalingsachterstand van
het betreffende lid toelichten, zodat u in uw administratie kunt nagaan of de berekening juist
is.
3. Er is uiteraard nog veel onzeker over de financiën van dit jaar en de verwachtingen voor
2021. De verwachting is dat de uitgaven en de inkomsten (vooral van ReumaNederland)
dalen. Het netto resultaat zal naar verwachting gelukkig niet zoveel anders worden.
4. Corry van Keulen-Vroone wordt als algemeen bestuurslid herkozen voor een periode van 4
jaar. Zij wordt bedankt voor haar inmiddels jarenlange inzet voor de vereniging!
In de komende Reumavisie kunt u het hele verslag lezen.

Reumavisie
Binnenkort weer in de bus het laatste nummer van 2020! Met
uiteraard veel interessante artikelen. Waaronder een
kort artikel over mindfulness.
We verwijzen in het artikel voor begeleide meditaties en
oefeningen naar internet. Op uw telefoon kunt u die begeleiding ook krijgen. De nummer 1 app
is "Insight Timer", zowel voor Android als voor Apple. Misschien is de eerste indruk dat de app
alleen in het Engels is, maar als u wat verder rond kijkt dan is er ook veel in het Nederlands te
vinden.
In deze app zitten meditaties die zich specifiek richten op bijvoorbeeld beter slapen, omgaan
met angsten, verminderen van stress, verdiepen van relaties etc. U kunt zoeken op dit soort
onderwerpen, op de duur van de begeleiding maar ook op een korte serie als curcus.
Rustgevende muziek is ook te beluisteren. Veel zit al in het gratis account, een betaald account
is wel prijzig ($60).
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u voorzitter.rpvutrecht@gmail.com toe aan uw adresboek.

