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Van het bestuur
Namens het bestuur wens ik u allen een gelukkig en gezond
nieuw jaar. Ik hoop dat we binnenkort weer meer naar buiten
mogen en dat contacten met anderen weer mogelijk worden.
Dat alles weer wat normaal wordt. De komst van de vaccins
zal daarbij helpen, al duurt het nog enkele maanden voordat
voldoende mensen ingeënt zullen zijn. Vooralsnog blijven de beperkingen helaas.
In deze nieuwsbrief praten we u bij over de gevolgen voor onze vereniging en informeren wij u
over een vacature in het bestuur.
Jaap de
Pater
Achtergrondsfoto: Kromme Rijn met huis Nieuw Amelisweerd op 1e kerstdag 2020

Lustrumfeest op 23 januari in
Museum Speelklok geschrapt
Nadat we in 2020 een nogal bijzonder jaar hadden, begint ook dit
jaar helaas met veel beperkingen. Het bestuur heeft daarom
moeten besluiten dat het feest opnieuw niet door kan gaan. Of van
uitstel ook afstel komt?
De leden die zich al aangemeld hadden, zijn hierover inmiddels
geïnformeerd en krijgen hun eigen bijdrage binnenkort terug.

Vaccinatie en reuma

20 maart: algemene
ledenvergadering

De Nederlandse Vereniging voor
Reumatologie heeft advies uitgebracht:

We weten nog niet
of we deze
vergadering weer in
een zaal (in
Lunetten) mogen
houden. Als
dat niet kan dan zullen we de vergadering
via Zoom (met beeld en geluid)
organiseren. Zoomen kan met laptop, tablet
of eventueel smartphone. Voorlopig gaan
we uit van zaterdag 20 maart, met als
reserve 13 maart. Later meer over de
jaarvergadering.
In de vergadering zullen de jaarstukken
over 2020 besproken worden. Daarna
zullen we afscheid nemen van onze
penningmeester, zie hieronder. Noot: zij
blijft de hydrogroepen coördineren.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om
ook een onderwerp te bespreken,
bijvoorbeeld Vermoeidheid en reuma.
Misschien kunnen we dit ook via Zoom
doen.

Voor patiënten met reumatische
aandoeningen geldt zonder
uitzondering: laat je vaccineren.
Dit is veilig.
Wanneer u een oproep krijgt voor de
vaccinatie, wordt door
de Rijksoverheid bepaald. Houd de
website van de NVR en het RIVM in de
gaten voor nieuwe informatie.
Hebt u vragen over uw eigen situatie en
de coronavaccinatie? Bespreek deze altijd
met uw eigen reumatoloog of huisarts. Hij
of zij heeft het beste zicht op jouw
persoonlijke situatie.
De laatste stand van kennis over covid en
reuma leest u op de site van
ReumaNederland en de Nederlandse
Vereniging voor Reumatologie. En
internationaal is de (Engelse) site van de
EULAR informatief.

GEZOCHT: PENNINGMEESTER
Onze penningmeester heeft, na 8 jaar in het bestuur, besloten zich niet herkiesbaar te stellen
voor een nieuwe periode. Daarom zoeken we op korte termijn een nieuwe penningmeester voor
onze vereniging. Tijdens de ledenvergadering in maart hopen we een nieuwe penningmeester
te kunnen benoemen. Meldt u zich aan voor deze interessante klus om zo de vereniging verder
te helpen?
Wat verwachten we?
Iemand die
gevoel heeft voor cijfers;
handig is met computerwerk (de administratie gaat online via E-boekhouden - zie hieronder);
gemiddeld 1 à 2 uur per week beschikbaar is (met enkele pieken als de facturen naar leden
verzonden moeten worden en de jaarrekening gemaakt wordt);
graag in een team werkt en contact onderhoudt met de leden.
Het bestuur vergadert gemiddeld eens per 2 maanden.
Heeft u belangstelling of kent u iemand die u geschikt vindt?
Bel 06 82 00 42 56 of mail (voorzitter.rpvutrecht@gmail.com) voor meer informatie.

Nieuw administratieprogramma
Zoals veel leden helaas gemerkt hebben, was
onze administratie de laatste tijd niet helemaal
op orde. Regelmatig bleken adressen niet te
kloppen, hoewel een nieuw adres keurig aan het bestuur gemeld was. Dat kan natuurlijk niet
en het bestuur biedt daarvoor haar excuses aan.
Deze fouten werden vooral veroorzaakt omdat er 3 losse ledenbestanden zijn: bij de secretaris,
bij de penningmeester en bij de voorzitter (voor zover mensen deze nieuwsbrief ontvangen).
Een gezamelijk te gebruiken lijst bleek erg ingewikkeld en bovendien privacy-onveilig (AVG).
Hiernaast draait de huidige boekhouding op het account van het bedrijf waar de
penningmeester werkt. Toen zij ziek werd, bleek het lastig haar te vervangen. Ook de
kascontrole liep tegen wat beperkingen aan.
E-boekhouden
Het bestuur heeft daarom besloten per 1 januari 2021 over te stappen op dit online
programma. Er is een speciale versie voor verenigingen met een uitgebreide
ledenadministratie.
Voordelen. Het programma is AVG-veilig en onze RABO-rekening kan gekoppeld worden.
Ook kan er toestemming gegeven worden aan bijvoorbeeld een bestuurslid of een lid van de
kascommissie om bepaalde stukken in te zien of aan te passen. Al met al veel voordelen.
Nadelen zijn er ook. Uiteraard is het niet gratis, we zullen €18,50 per maand moeten
betalen. Het overzetten is een flinke klus. De voorzitter zal daar de komende 3 maanden zijn
tijd instoppen zodat de overdracht van de huidige penningmeester naar de nieuwe soepel
kan verlopen.
2020 wordt afgerond in het huidige programma, We starten vanaf 1 januari 2021 met dit eboekhouden. We hopen op weinig invoeringsproblemen, maar kunnen die niet helemaal
uitsluiten. Laat het ons weten als er iets niet goed gaat!

Bewegen
Op dit moment is er nog geen enkel
vooruitzicht op het weer mogen starten van
onze beweeggroepen. En helaas is De
Hoogstraat, waar de meeste van onze
groepen samenkomen, minder snel voor
ons beschikbaar dan de andere
zwembaden. Dit heeft te maken met de
kwetsbare patiënten, die uiteraard de voorrang krijgen in De
Hoogstraat.
ZOEK DAAROM ZELF NAAR BEWEEGACTIVITEITEN: GA
EXTRA WANDELEN EN DOE MEE MET HET TV-PROGRAMMA
'NEDERLAND IN BEWEGING'.

Leef! met reuma
Verbeter je dagelijks leven met reuma en doe mee met het
online leefstijlprogramma ‘Leef! met Reuma’. Ontdek tijdens
dit proefprogramma hoe je je zo goed mogelijk voelt met
reuma. Je leert hoe je jouw leefstijl aanpast en wat voor jou
het beste werkt.
In ‘Leef! met Reuma’ draait alles om goede en lekkere voeding, voldoende beweging,
ontspanning en slaap. Het is bedoeld voor mensen met artrose, fibromyalgie of
ontstekingsreuma (RA, axiale SpA of artritis psoriatica).
‘Leef! met Reuma’ is een onderzoekspilot om te bekijken of het programma in de toekomst voor
iedereen met reuma werkt. Je leefstijl heeft vaak een positief effect op de klachten bij
reumatische aandoeningen. Maar hiervoor is bij de behandeling van reuma nog veel te weinig
aandacht. Wij vinden dat er meer aandacht voor moet komen. DOE MEE met LEEF!

Onze website

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.

