Secretarieel jaarverslag seizoen 2017/2018
We hebben een heel druk seizoen achter de rug waarin veel is gebeurd. Op bestuurlijk vlak is er het
een en ander veranderd maar ook in het groepen aantal.
Aan het begin van het seizoen zijn de taken in het bestuur wat anders verdeeld. Dit omdat
penningmeester Mike Whelan te kennen had gegeven bij de jaarvergadering niet meer herkiesbaar
te zijn en dus te stoppen met het penningmeesterschap.
Het penningmeesterschap is overgegaan naar Lisette Goossens gegaan en heeft Chantal Huijberts de
functie van secretariaat op zich genomen.
Het bestuur werd aangevuld met 2 nieuwe bestuursleden namelijk Annette van Roozendaal en
Mirjam Elemans.
De bestuurssamenstelling werd hierdoor.
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Annette van Roozendaal
Tonnie Smits doet op de achtergrond hand en spant diensten voor het bestuur.
Zo fijn als het was dat we aan het begin van het seizoen Annette van Rozendaal hebben kunnen
verwelkomen als nieuw bestuurslid. Zo jammer was het dat Annette helaas aan het einde van het
seizoen toch heeft moeten besluiten om gezondheidsredenen te stoppen als bestuurslid, maar ook
te stoppen met de beweeglessen.
Van 2 naar 4 beweeggroepen
We zijn dit seizoen gestart met een 3de groep: de dinsdagavond groep. Met de start hadden we een
kleine 15 personen maar al snel werden dit er meer.
Omdat de groepen maar bleven groeien en we zelfs een wachtlijst moesten hanteren hebben we
vanaf 17 Mei nog een extra groep, namelijk de donderdagavond groep, opgestart.
Beide groepen zijn nog niet vol maar met nog wat aandacht in de media verwachten we dat deze
groepen ook weer vol komen. Het opstarten van beide groepen was mogelijk omdat Reuma
Nederland bereid was het risico gedeeltelijk af te dekken.
Ledental
Bij de start van het seizoen 43 leden: 4 leden 2x per week.
We sloten het jaar af met 67 Leden: 5 leden 2x per week.
In totaal zitten we nu op de 79 leden.
Bestuursbesluiten
We hebben besloten om van verenigingsjaar, lopend van augustus tot augustus, over te stappen op
een kalenderjaar. Dat houdt in dat we niet meer van augustus tot en met juli de contributie innen,
maar vanaf januari 2019 steeds van januari tot en met december. Ook de jaarvergaderingen zullen
dus steeds over het kalenderjaar gaan.
Dit is bestuurstechnisch handiger. Zeker ook voor projectaanvragen en de verantwoording richting
Reuma Nederland.
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Reumafonds nieuws
Het Reumafonds heeft zijn naam vanaf 1 juli 2018 veranderd in Reuma Nederland.
Hierdoor zijn de logo’s veranderd, dus ook op onze site en ons briefpapier. Het foldermateriaal wordt
ook nog aangepast.
Daarnaast hebben jullie gemerkt dat er regelmatig mailtjes namens Reuma Nederland worden
doorgestuurd naar jullie. Ook dit heeft te maken dat we officieel een reumapatiëntenvereniging zijn.
Dit brengt belangrijke voordelen met zich mee. Maar natuurlijk ook wat verplichtingen.
Diverse leden hebben ook dit jaar weer meegeholpen met de landelijke collecte voor Reuma
Nederland. We blijven altijd op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen. Dus als je zin en tijd
hebt, geef het even aan bij het bestuur.
Collecte gehandicapten sport
Deze collecte was nieuw voor ons. We hebben bij wijze van proef dit jaar voor het eerst meegedaan.
Deze collecte is aantrekkelijk voor ons als vereniging omdat je met deze collecte de helft van het
opgehaalde collectegeld voor de vereniging zelf mag houden. Je collecteert dus voor een goed doel,
maar ook voor onze eigen vereniging.
Een nadeel is wel dat deze collecte vrij snel op de collecte van Reuma Nederland volgde. Het krijgen
van vrijwilligers was dus een hele uitdaging.
Uiteindelijk hebben we toch met een aantal leden een dag op de weekmarkt in Schijndel gestaan. De
opbrengst was verrassend. We hebben in totaal € 150,- euro opgehaald die dag. Wat dus betekent
dat we € 75,- hebben opgehaald voor onze vereniging.
PR
Ook op dit vlak hebben we niet stil gezeten. Leidie Dam heeft verschillende berichten gemaakt en
naar verschillende media gestuurd. Dit was een grote bijdrage aan het zichtbaar maken van onze
vereniging, waardoor steeds meer mensen ons weten te vinden. Dat is ten opzichte van een aantal
jaren geleden sterk verbeterd.
Het heeft ook dit jaar voor een sterke groei van de vereniging gezorgd. Het komend jaar zullen we dit
ook zeker blijven doen om de groepen goed gevuld te houden.
Een aantal leden heeft ons geholpen met een infostand bij Gezond Den Bosch. Een initiatief van
gemeente Den Bosch. Het is een plek om jezelf als vereniging (maar ook bedrijven) te promoten. Met
als kerndoel gezondheid.
Er zijn dit jaar 4 nieuwsbrieven en een informatiebrief via La-Posta verstuurd.
Daarnaast is besloten om aan het begin van een nieuw beweegseizoen een informatienieuwsbrief te
zenden. Deze gaat naar alle leden en geeft veel informatie voor het nieuwe seizoen.
Onze vereniging heeft dit jaar meegedaan aan de Rabobank Clubkas. Dit is een actie van de
Rabobank waar alle verenigingen zich voor kunnen inschrijven. Ieder lid van de Rabobank kan een
stem uitbrengen op 3 verenigingen die ze een warm hart toedragen. Al de stemmen voor de
vereniging worden opgeteld. Het totaalbedrag wat de Rabobank heeft vrijgemaakt voor deze actie
wordt dan eerlijk verdeeld. Dit naar gelang je als vereniging stemmen hebt gekregen.
Dit jaar was het nog in de regio Veghel omdat we daar bankierden. Inmiddels zijn we overgeschreven
naar Rabobank Hart van de Meierij. Hierdoor kan het gros van onze leden (mits ze lid zijn van de
Rabobank) stemmen.
Lid van de Rabobank is iets anders dan er een rekening hebben. Je kunt namelijk gratis lid worden en
dan word je op de hoogte gehouden van hun acties.
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Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de Beursvloer van gemeente Meierijstad. Een plek om te
netwerken en matches te maken. Allemaal met gesloten beurs. Voor verenigingen is het vaak
moeilijk en duur om bepaalde expertises in te schakelen. Op de Beursvloer kun je je vraag voor hulp
stellen en bedrijven kunnen daarop reageren. Deze bedrijven helpen en vragen daarvoor een kleine
tegenprestatie.
Dit jaar hebben we maar liefst weer 4 matches weten binnen te halen
* Rabobank St. Oedenrode: stelt een locatie beschikbaar voor een informatieavond van de Reumapatiëntenvereniging.
* Rotary Meierijstad: stelt een locatie ter beschikking voor het houden van de jaarvergadering, incl.
koffie/thee. (deze match is geannuleerd door onszelf)
* Rotary Meierijstad biedt hulp aan bij het opmaken van de jaarrekening en begroting, en verzorgt de
controle van de boekhouding.
* Snelleman Interim Finance: biedt hulp aan bij het opstellen van projectvoorwaarden voor een
lopende aanvraag voor structurele ondersteuning van Reuma Nederland (voorheen Reumafonds).
* (match off the record) Netwerk Notarissen Veghel; notaris van Nunen biedt advies en hulp bij het
opmaken van de aanvraag naamswijziging van de vereniging bij de KvK.
We hebben ook weer in verschillende supermarkten meegedaan met de statiegeld acties.
Het totaalbedrag is € 847,60. Dat zijn acties geweest in Veghel, Schijndel en st. Michielsgestel en den
Dungen.
AVG – Nieuwe Privacy Wetgeving
Ook met betrekking tot de privacy wetgeving zijn we druk bezig geweest. Het betreft hier een
wettelijke verplichting.
Het is een hele complexe wet waar we ook komend jaar nog zeker aan zullen gaan werken.
Als eerste betekent het dat we als vereniging een privacy beleid moeten hebben. De beleid heeft
inmiddels iedereen gehad. Ook in de welkomstnieuwsbrief en op onze website staat het beleid. Ieder
lid dit beleid dus ten alle tijden inzien.
Het betekent onder andere ook dat we heel kritisch moeten kijken hoe we met privacy gevoelige
informatie om gaan. Het heeft geleid tot een versobering van de ICE gegevens.
Maar ook de ledenlijst wordt voortaan niet meer verspreid en is alleen door het bestuur in te zien.
Ook is deze lijst versleuteld met een wachtwoord.
We doen er alles aan om zo goed mogelijk aan deze wet te voldoen. Er is echter nog veel onduidelijk.
Dat geldt niet alleen voor ons als kleine vereniging, maar zeker ook voor zelfs de grootste
bestuurders van ons land.
Tot slot
U heeft kunnen lezen dat we absoluut niet stil hebben gezeten. Voor het bestuur was het een druk
jaar waarin we veel keuzes hebben moeten maken. Een vereniging die in een jaar tijd verdubbeld in
ledental vraagt extra inspanning van het bestuur.
We doen ons uiterste best om het allemaal zo goed mogelijk te doen.
Helaas betekent het soms ook dat het niet helemaal gaat zoals u, maar ook wij misschien zouden
wensen.
Als laatste wil ik graag namens het gehele bestuur alle mensen die zich op welke manier dan ook
hebben ingezet voor onze vereniging van harte bedanken.
Namens het bestuur
Chantal Huijberts
Secretaris Reuma-beweeggroep “De Meierij”
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