`Notulen Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 21-03-2017
Locatie: Wijkhuis “de Fonkel”
Prins Karelstraat 131
57o1 VL Helmond
Afwezig m.k.: Hennie Berndsen, Francien Hurks, Jolanda van den Boomen, Vera Naus, Marinelle
Hagelaar, Hans en Tila van Rooij en Marianne van Rooden .
Aanwezig: 47 leden, inclusief bestuur
1. Opening
Welkomstwoord door Christa voor alle aanwezige leden en ereleden, waarin alvast vooruit
geblikt wordt naar een bijzondere huldiging later in de vergadering.
2. Mededelingen
• Marianne van Rooden is afwezig door ziekte. Zij is de persoon die eigenlijk de
notulen zou maken maar nu worden deze gemaakt door Gerrie Schutjens.
• Omdat er sinds het afgelopen jaar een voltallig bestuur zit, is er flink aan de weg
getimmerd. Zo is er nu een vernieuwde website, zijn er nieuwe locaties gevonden
voor de beweeggroepen en is het bestuur bezig om voor de jongere leden activiteiten
te ontplooien. Kortom volop actie.
• Paul vertelt dat “ReumaActief de Peel” mee kan doen met de streekmarkt van de
Carat-concerten in “de Warande” op 7 mei a.s., waardoor de mogelijkheid geboden
wordt om allerlei beweeggroepen te presenteren.
• Tenslotte de uitslag van de Sudoku in het “Kontakt”: 5 personen hadden een goede
inzending, waarvan bij loting José Damen de winnaar werd van de boekenbon.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen nieuwe agendapunten binnen gekomen vanuit de leden, dus wordt de
voorliggende agenda afgewerkt.
Ingekomen stukken: geen.
4. Goedkeuring notulen van de AVL van dinsdag 15-03-2016.
Paul geeft aan dat er een onderdeel mist, nl. het aanpassen van het huishoudelijk reglement
met betrekking tot invoeren van “lid van verdienste”.
Dit onderdeel luidt:
‘Het belangrijkste punt van aanpassing van het huishoudelijk reglement was het invoeren
van ‘lid van verdienste’. De eerste benoeming was voor mw. Hennie Berndsen, die tientallen
jaren het maken en verzenden van verjaardagskaarten heeft verzorgd.
Hennie kon helaas niet aanwezig zijn op de vergadering, zodat het bestuur haar thuis heeft
geëerd met deze benoeming.’
De notulen van 2016 worden inclusief bovengenoemde correctie goedgekeurd en worden
vervolgens nadat deze wijziging aan de notulen is toegevoegd door de secretaris en de
voorzitter ondertekend voor akkoord.
5. Jaarverslag 2016
De secretaris geeft een chronologische opsomming van de activiteiten van het afgelopen
jaar waarin hij enthousiast vertelt hoe ze zijn verlopen.
Op 01-01-2016 had de vereniging 338 leden.
Op 31-12-2016 had de vereniging 368 leden.

Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de overledenen van afgelopen jaar: Mevr.Irma van
Uden-den Hartog, mevr. Lenie van den Hurk-Vlemmings, mevr. Marianne Hoogeboom en de
heer van den Berk.
Jammer genoeg moest de activiteit van de TOP Podotherapie en LIVIT vanwege gebrek aan
aanmeldingen worden afgezegd. Maar voor de rest waren de activiteiten goed bezet.
6. Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester geeft aan dat het eindsaldo van 2016 sterk verminderd is. Daardoor
komt er een verandering in het beleid: we moeten gaan zorgen voor extra reserves.
Ook de beweeggroepen worden goed gevolgd qua uitgaven. Vanaf 2018 gaat er een
indexering van bedragen komen.
Petu Verbakel vraagt waarom de yogagroepen meer moeten betalen dan de Tai-Chi
groepen. Jos antwoordt dat de huur voorheen van de ene groep meer was, maar dat het de
komende tijd wordt rechtgetrokken.
7. Verslag van de kascommissie
Ine van der Heijden verklaart dat het financieel verslag klopt en dat de penningmeester
verder gedechargeerd kan worden.
8. Benoeming van kascommissie 2017
Eva Maria Bilbik gaat voor het tweede jaar de kascontrole doen en wordt bijgestaan door
Ria Meijer. Lizette Welten is reserve.
9. Begroting 2017
Akkoord.
10. Verhoging van de contributie
Er wordt een verhoging van de contributie met 2,50 euro gevraagd omdat er minder subsidie
komt, de kosten van de activiteiten hoger worden en de vereniging toch kostendekkend wil
blijven.
De verhoging wordt algemeen goedgekeurd. Dit punt wordt meteen bekrachtigd en de
contributie á € 22,50 wordt zo snel mogelijk bij de leden afgeschreven.
11. Goedkeuring activiteiten lijst
Akkoord.
12. Toekenning lid van Verdienste
Deze toekenning vindt nu voor de tweede keer plaats. Deze keer staat Wim van de Goor in
de schijnwerpers. Hij is een bijzonder persoon, heel bescheiden maar heel kundig. Hij was
vier jaar lang voorzitter van de vereniging. Hij is een duizendpoot: hij is al jaren binnen het
bestuur actief, hij verzorgde het Kontakt, zette advertenties in dag- en weekbladen en hield
contact met radio Siris. Verder is hij is financieel adviseur, landelijk contactpersoon met
zorgverzekeringen en met het Reumafonds en de Reumazorg. Kortom: te veel om op te
noemen. Bovendien is Wim een mensenmens. De vereniging is bijzonder trots om hem in
hun midden te hebben.
Daarom is Wim van de Goor lid van Verdienste 2017 geworden. Hij krijgt van Christa een
bokaal uitgereikt en zijn vrouw Dorine krijgt een mooi bos bloemen. Er volgt een luid
applaus.

13. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Jos van den Boomen. Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld. De leden stemmen er mee in dat hij opnieuw penningmeester wordt. Het bestuur
benoemt Jos per acclamatie voor de periode van 2 jaar.
Marianne van Rooden heeft zich tussen deze ALV en de ALV van 2016 aangemeld, in
eerste instantie als notuliste, maar ze nam gelijktijdig ook de taak als PR-medewerkster op
zich. Het bestuur heeft besloten om haar voor een periode van 2 jaar te benoemen. Helaas
is ze nu ziek, anders was dit het moment waarop ze zich graag aan de leden had willen
voorstellen.
14. Nieuwe locaties beweeggroepen Hydro
Bert Vogels geeft hierover de uitleg. Na jaren van steeds meer klachten over “het Rijtven” is
besloten om daar per 1 april te stoppen met ‘bewegen in warm water’. Er wordt in plaats
daarvan op twee nieuwe locaties gestart: in het Meerven in Deurne met vier groepen en in
de Abeel in Someren met twee groepen. Per 1 april 2017 verhuizen de beweeggroepen
daarheen. De leden die hierbij betrokken zijn hebben een mail of brief hierover gekregen.
Verder komt er op de website en in het “Kontakt” ook nog informatie te staan.
15. De rondvraag.
• Henriette van Wilderen wil graag weten of bekend wordt gemaakt dat artsen van het
Elkerliek ziekenhuis zitting gaan krijgen in het gezondheidscentrum in Asten.
Hierover komt nog een persbericht m.b.t. de nieuwe ontwikkelingen.
• Will de Louw vraagt of iedereen die zich aanmeldt voor de busreis ook in de
fluisterboot past. Daar is in principe genoeg plek voor gereserveerd, maar men
verwacht niet dat iedereen daar gebruik van maakt.
• Vervolgens vraagt Will of er niet beter 2 bussen geregeld hadden kunnen worden in
plaats van een dubbeldekker. Nu kunnen zij als groep van 8 personen misschien niet
bij elkaar in beneden de bus zitten.
Daarop komt meteen commentaar van Petu Verbakel: zij geeft duidelijk aan dat het
niet de bedoeling kan zijn om als groep bij elkaar te blijven zitten ten koste van de
mensen met een beperking. Het is bovendien juist ook zo belangrijk dat leden die
zich alleen aanmelden ook de mogelijkheid krijgen om zich heel soepel met anderen
te mengen. Het is van belang om als een sociale groep te gaan. Dat is de kracht van
een vereniging en dit moet ook zo blijven. Hierop volgt een instemmend applaus
vanuit de zaal.
• Bert meldt bovendien dat de belangstelling voor de busreizen is teruggelopen
waardoor het niet meer rendabel is om 2 bussen te regelen. Een dubbeldekker is
veel economischer.
• Tonneke van Leensel vraagt of er reuma-verpleegkundigen meegaan met de busreis
naar de Keukenhof. Zij heeft graag dat er plekken in de bus geregeld worden voor
personen die daar behoefte aan hebben.
Antwoord Bert: er gaan inderdaad 2 reumaverpleegkundigen mee en zij zullen in
overleg met de organisatie kijken waar passagiers met beperkingen het best kunnen
zitten.
16. Sluiting
De vergadering wordt om ca. 21.00 uur gesloten.
Na de pauze wordt er gestart met de jaarlijkse bingo.
Christa bedankt daarna Ria en Henriëtte voor het verzorgen van de bingo en Ine en Annie
voor het verzorgen van de prijzen.

Bijlage: Wijziging notulen 2016.
Toegevoegd wordt de volgende tekst:
‘Het belangrijkste punt van aanpassing van het huishoudelijk reglement was het invoeren van het
‘lid van verdienste’. De eerste benoeming was voor mw. Hennie Berndsen, die tientallen jaren het
maken en verzenden van verjaardagskaarten heeft verzorgd.
Hennie kon helaas niet aanwezig zijn op de vergadering, zodat het bestuur haar thuis heeft geëerd
met deze benoeming.’

