Notulen Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 06-03-2018
Locatie:

Wijkhuis “de Fonkel”
Prins Karelstraat 131
5701 VL Helmond

Afwezigmet kennisgeving:
Henriette van Wilderen, Vera Naus, Riet van Deursen, Marinelle Hagelaar, Lisette Welten,
Paul Verbakel, Lia Slegers, Jose Damen
Aanwezig:
Notulist:

34 leden, inclusief bestuur
Marianne van Rooden

1. Opening door de voorzitter (Christa Haasnoot)
Alle aanwezige leden worden hartelijk welkom geheten.
Er is een speciaal welkomstwoord voor Ria Meijer en Riekie van de Broek als ereleden.
Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Dit zijn:
Mevrouw Schröder
Mevrouw Vriens
De heer Bernaards
Mevrouw Gruijters
Daarna worden de leden van het bestuur voorgesteld aan de leden.
2. Mededelingen en eventueel in te dienen agendapunten
• In april 2017 hebben we een mandaat van het Reumafonds ondertekend, waar later meer
over gezegd gaat worden.
• Jose Damen heeft haar functie als bewegingscoördinator neer moeten leggen wegens
persoonlijke omstandigheden.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen nieuwe agendapunten binnen gekomen vanuit de leden, dus wordt de voorliggende
agenda vastgesteld.
Ingekomen stukken: geen.
4. Goedkeuring notulen van de AVL van dinsdag 21 maart 2017.
De notulen van 2017 zijn goedgekeurd.
Met dank aan Gerrie Schutjens voor het invallen als notulist.

5. Jaarverslag secretaris 2017 (Paul Verbakel)
Wegens ziekte van de secretaris leest Marianne van Rooden het jaarverslag van de secretaris voor.
De activiteiten van het afgelopen jaar komen aan bod.
Op 01-01-2017 had de vereniging 368 leden.
Op 31-12-2017 had de vereniging 360 leden. Een deel van de opzeggingen in 2017 is verwerkt op 2
januari 2018 en worden in dat jaar meegenomen.
6. Jaarverslag 2017 van de penningmeester (Jos van den Boomen)
Voor het eerst dit jaar worden de cijfers via de beamer aan de leden getoond. De penningmeester
geeft uitleg over de subsidie, de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
Vorig jaar was aangekondigd dat de contributie omhoog zou gaan in 2018, dat is ook gebeurd.
Aan de hand van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar zou gekeken worden of de eigen bijdrage
aan de activiteiten omhoog zou moeten. Dat is dit jaar niet nodig. Volgend jaar wordt opnieuw
gekeken of de cijfers aanleiding geven tot het verhogen van de bijdrage in 2019.
De contributie van de yoga en de Tai Chi zijn gelijkgetrokken.
7. Verslag van de kascommissie
Eva Bilbik en Lisette Welten hebben de kascontrole uitgevoerd. Eva Bilbik leest het verslag van de
kascontrolecommissie voor. Zij verklaart dat het financieel verslag klopt en dat de penningmeester
gedechargeerd kan worden.
8. Benoeming van kascommissie 2018
Ria Meijer gaat de kascontrole vervolgen, samen met Lisette Welten. Bert Vogels is reserve.
9. Begroting 2018
Akkoord.
10. Nieuws van het Reumafonds
• We hebben een mandaat met het Reumafonds ondertekend. Het Reumafonds is een
samenwerkingsverband aangegaan met alle reumapatiëntenverenigingen, lokaal en
landelijk, in de SRPN: de Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland.
• Het Reumafonds verwacht van ons inzet bij de jaarlijkse collecte. We hebben al activiteiten
op dit gebied ontplooid maar kunnen nog hulp gebruiken.
• Het Reumafonds wil graag dat alle instructeurs van de beweeggroepen geschoold worden.
Onze instructeurs gaan werken onder leiding van fysiotherapeut Rik van Tilburg van Fysio
Leonardus in de zogenaamde verlengde-arm constructie.
Wim van de Goor vraagt of het niet ondertekenen van het mandaat betekent dat we geen subsidie meer
kunnen krijgen. Dit is inderdaad de consequentie van niet ondertekenen.
Als vereniging hebben we niet voldoende eigen middelen om zonder de steun van het Reumafonds te
blijven bestaan.
11. Update beweeglocaties
Christa:
• We zijn verhuisd van het Rijtven naar het Meerven. Dit is niet zonder moeilijkheden
verlopen en we zijn er een aantal leden door kwijtgeraakt. We vermoeden dat ook het
goedkope aanbod van de Laco hieraan meegewerkt heeft.

•
•
•
•

We zijn in gesprek met Laco, de LEVgroep en de gemeente Helmond om een hydrogroep in
Helmond mogelijk te maken. Ook bij Move Your Body in Asten willen we een groep starten.
Verder zullen we in Beek en Donk naar mogelijkheden zoeken.
Dit jaar is dansgroep FunDance gestart. Dit is een enthousiaste groep die nog wat leden kan
gebruiken.
We zijn in gesprek voor samenwerking met andere groepen die bewegen aanbieden zoals
JIBB.
118 leden nemen deel aan onze beweeggroepen.

12. Jubileumjaar 2018, 35-jarig bestaan
De vereniging is opgericht in 1986 en we bestaan dus nu 35 jaar.
Dit willen we vieren met onze leden, daarom starten we op 26 mei met een jubileumdag met
symposium. Later in het jaar, op 16 oktober is een feestavond gepland, waarvan de inhoud nog even
geheim blijft. Op 17 november sluiten we de jubileumactiviteiten af met een beweegmanifestatie.
Alle informatie over deze activiteiten zal op de website te vinden zijn.
Paul is op zoek naar leden die 35 jaar lid zijn. Wim van de Goor geeft enkele namen door.
13. Bestuursverkiezing
Bert Vogels treedt af als vicevoorzitter en bewegingscoördinator. Christa beschrijft de vele
activiteiten die Bert de afgelopen jaren voor de vereniging heeft georganiseerd. Hij heeft zich op
verschillende gebieden met hart en ziel ingezet. Daarom wordt Bert nu aangewezen als derde lid van
verdienste.
Christa overhandigt Bert een welverdiende plaquette en Ellen krijgt een bos bloemen.
Bert bedankt het bestuur en alle vrijwilligers voor de fijne samenwerking en wenst de nieuwe en
zittende bestuursleden wijsheid toe om de belangen van de vereniging de komende jaren te
behartigen.
•

•
•

•

Aftredend en herkiesbaar zijn voorzitter Christa Haasnoot en secretaris Paul Verbakel.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De leden stemmen er mee in dat zij opnieuw
voorzitter en secretaris worden. Het bestuur benoemt Christa en Paul per acclamatie voor
de periode van 2 jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar is vice-voorzitter Bert Vogels.
Teun van den Bosch wordt voorgesteld als nieuw algemeen bestuurslid. Teun vertelt wat
over zichzelf en hij geeft aan wat hij voor de vereniging wil gaan doen. Zijn aandachtsgebied
ligt bij het omgaan met je ziekte en/of die van je partner. Het oprichten van een Reumacafé
is een van de eerste dingen waar hij aan werkt. Later wil hij mindfulness aanbieden aan de
leden die dat graag willen. Daarnaast biedt hij (gratis) zijn diensten aan als hulpverlener,
gezien zijn professioneel verleden als maatschappelijk werker.
Teun wordt door de leden verwelkomd als nieuw bestuurslid.
Bea Schepers oriënteert zich op de functie van bestuurslid met als aandachtspunt de jongere
leden.

14. De rondvraag.
• Tonnie de Groot: de twee beweeggroepen op maandagavond in het Elkerliek hebben ieder
maar 6 leden. Kunnen die worden samengevoegd?. Soms zijn er maar twee leden per groep
aanwezig. Christa belooft hier aandacht aan te besteden.

•
•

Ine van der Heijden informeert of de verlengde-armconstructie ook geldt voor de
instructeurs van de Abeel. De constructie geldt voor al onze instructeurs, dus ook voor de
Abeel.
Jos toont een verdeling van de leden over de verschillende woonplaatsen, samengesteld
door Paul.

15. Sluiting
De vergadering wordt om ca. 20.30 uur gesloten.
Na de pauze wordt er gestart met de jaarlijkse bingo.

