Notulen van de Algemene Vergadering (Jaarvergadering) van de
Reumapatiëntenvereniging Leeuwarden e.o. gehouden op 20 april 2017
in de Kurioskerk te Leeuwarden
Aanwezig.
Bestuur
Leden
Afwezig.
Mk.
Zk.

: Voltallig bestuur (6 leden).
: 31 leden
: 9 leden + 1 niet lid.
: 410 leden.

1. Opening.
Geke opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de
aanwezigen. Zij stelt wel vast dat er ook deze keer weer minder leden
aanwezig zijn dan vorig jaar. De laatste jaren is er een dalende lijn te
zien in de belangstelling. Dit is echter geen verwijt naar de
aanwezigen maar wel een feit dat tot nadenken stemt.
2. Vaststellen agenda en mededelingen.
a. Desgevraagd door Geke geeft de vergadering te kennen dat er
geen punten zijn die gewijzigd c.q. toegevoegd zouden moeten
worden op de agenda. De voorliggende agenda wordt als
voorliggend vastgesteld.
b. Mededelingen door het bestuur en/of leden.
Geke deelt mee dat er van negen leden bericht van verhindering is
ontvangen, dit zijn:
Uit Leeuwarden de dames G. Tanahatoe-Pander en P. OtterBergsma, uit Zwaagwesteinde Mevr. M. Geurts-Postma, uit Stiens
Mevr. J. Visser-Tilstra, uit Hardegarijp Mevr. A.J. KlompstraRingnalda, uit Grou de dames F. v.d. Woud-Tamminga, S. ThomaStolwijk, K. de Kroon-Zwier en Y. de Vries-v.d. Meulen. Ook heeft
één niet lid zich afgemeld t.w. uit Harlingen Mevr. M.E.C. van BonDijkstra, zij begeleidt de oefengroepen in de Blauwe Golf op
dinsdag en vrijdag.
Desgevraagd door Geke of er vanuit de vergadering nog
mededelingen zijn, antwoorden de aanwezigen ontkennend.
3. Notulen jaarvergadering (AV) 14 april 2016
Tekstueel
De voorzitter behandelt de notulen per bladzijde en de vergadering
geeft aan dat er tekstueel geen op- en/of aanmerkingen zijn op de
notulen. De notulen worden, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

Naar aanleiding van
Geke deelt mee n.a.v. het resume onderaan blad 2 dat dhr. L.
Tamminga na enige maanden kennis gemaakt te hebben tot de
conclusie kwam dat de functie van penningmeester hem niet geschikt
leek en zoals ook in het Mobieltje van september 2016 is meegedeeld
dat hij dus niet in het bestuur plaats wilde nemen.
N.a.v. de vraag bij punt 7.a van mevr. A. Herrema of het bestuur ook
de mogelijkheid wil bekijken of leden met andere reumatische
aandoeningen dan Bechterew ook “Nat en droog” kunnen oefenen
deelt Geke mee dat dit bekeken is. Het project “Nat en droog” oefenen
is uitgebreid besproken en overlegd met de uitbaters van de baden en
de uiteindelijke conclusie is dat het project onvoldoende draagkracht
heeft onder de leden. Er zijn te weinig leden die de meerprijs geen
bezwaar vinden, zodoende heeft het bestuur het besluit moeten
nemen het project af te blazen en definitief geen enkele vorm van “Nat
en droog” oefenen gaat organiseren.
Mevr. A. Rozema-Hofma vraagt n.a.v. de laatste mededeling van
Geke of het bestuur nog wel de mogelijkehid gaat bekijken of het
oefenen uitgebreid kan worden naar b.v. 45 minuten i.p.v. 30 minuten.
Geke antwoordt dat dit wel bekeken gaat worden door Geppy maar
dat dit geen hoge prioriteit heeft gezien de ervaring met het project
“Nat en droog” oefenen.
Desgevraagd door Geke of er vanuit de vergadering nog vragen of
opmerkingen zijn n.a.v. de notulen, geeft de vergadering aan dat er
geen punten zijn.
4. Jaarverslag 2016
Geke verduidelijkt de verschillende activiteiten welke in 2016 plaats
hebben gevonden voor de leden en het bestuur. Dat het reisje in 2016
niet door kon gaan wegens te weinig deelname was heel spijtig.
Uiteindelijk is er door het bestuur veel werk aan de voorbereiding
verzet. Daarom is bij voorbaat besloten dat dit jaar het reisje,
onafhankelijk van het aantal deelnemers, altijd doorgaat. Op dit
moment hebben 31 leden en introducés zich opgegeven. Mevr. A.
Rozema-Hofma geeft aan dat zij blij is dat het reisje doorgaat omdat
zij al afspraken heeft gemaakt met haar vriendjes in de Zoo.
Mevr. IJ.R. van Beijma-Sijbenga vraagt wat de Soos kerstviering
inhoudt in december, Geke legt uit dat de Soosmiddagen altijd een
thema hebben van bloemschikken tot kerstkaart maken en dat de
Soosmiddag in december in het teken staat van de kerst. Verder zijn
er geen vragen en het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Geke maakt van de gelegenheid nog even gebruik om de vergadering
te attenderen op het feit dat er op dit moment een plaats open is in

het bestuur, het zou mooi zijn als die ingevuld zou kunnen worden
b.v. als 2e secretaris. Deze zou dan in 2018 de taak van de huidige
secretaris over kunnen nemen en dan kan de huidige secretaris zijn
taak op termijn neerleggen. Vanuit de vergadering komt de suggestie
om dit ook in het Mobieltje te zetten en die suggestie zal de redactie
overnemen.
5. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
Financieel jaarverslag 2016.
Desgevraagd door Geke antwoordt de vergadering dat er geen
vragen zijn, alles is duidelijk en overzichtelijk. De vergadering verleent
de penningmeester decharge, met dank voor het werk dat verzet is.
Begroting 2017.
Geke legt nog even uit dat de begroting voor de Soosmiddagen voor
7 middagen per jaar is, dit n.a.v. de vraag over de soosmiddagen bij
punt 6 van het financieel verslag. Ook bij de begroting zijn verder
geen vragen vanuit de vergadering, de begroting voor 2017 wordt als
voorliggend goedgekeurd.
6. Bestuursverkiezing (volgens rooster)
a. Algemeen bestuurslid voor de functie van penningmeester (vacant
per 14-4-2016)
Het bestuur heeft gezien de belangrijkheid van deze functie in
2016, besloten om in de ontstane situatie waarin de statuten en het
Huishoudelijk Reglement niet voorzien, gebruik te maken van haar
statutaire bevoegdheid. Het bestuur heeft toentertijd besloten om
de heer B. Akkerman, die begin 2016 al bereid gevonden was toe
te treden tot het bestuur, per 17 juni 2016 daadwerkelijk op te
nemen in het bestuur als bestuurslid en hem te benoemen als
penningmeester. Om financiële redenen heeft het bestuur geen
extra ledenvergadering belegd in 2016 en nu moet het besluit van
het bestuur in deze vergadering bekrachtigd worden door de
aanwezige leden.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld bij het bestuur. Hij wordt
per acclamatie benoemd voor een periode van vierjaren ingaand
14-4-2016.
b. Algemeen bestuurslid.
Bert Dijkstra is volgens rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar
gesteld voor een nieuwe periode.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld bij het bestuur.
Hij wordt per acclamatie benoemd voor een periode van vierjaren
ingaand 20-4-2017.

7. Wat verder ter tafel komt.
Er zijn geen punten voor dit agendapunt.
8. Rondvraag.
a. Mevr. E. de Ruiter vraagt of er nog naar Groot Stokkert wordt
gegaan. Elly, als activiteiten coördinator, antwoordt dat het
bestuur deze activiteit eenmaal per 2 jaar organiseert en dat
het in de planning staat voor 2018. Op veler verzoek zal zij
proberen dit keer een midweek te organiseren.
b. Dhr. H.J.H. van der Borg is benieuwd of de koffie voor eigen
rekening is. Geke antwoordt dat alle consumpties voor rekening
van de vereniging zijn.
c. Mevr. IJ.R. van Beijma-Sijbenga vraagt of het ook mogelijk is
om het bezoek aan Fontana wat langer te laten duren. Elly
antwoordt dat dit niet zo simpel is te realiseren omdat de
meeste mensen op tijd weer thuis willen zijn. Het zal ook
kostenverhogend zijn, hoewel zij vindt dat dit geen beletsel
hoeft te zijn om na te gaan of het mogelijk is b.v. ’s avonds pas
terug te gaan, Elly zegt toe dat ze dat zal bekijken. Wel is het
mogelijk om niet mee terug te gaan en daar op eigen kosten te
blijven en met b.v. de trein terug te gaan of een nachtje over te
blijven in het hotel.
d. Geke meldt dat het bestuur heeft besloten om het kaartje op de
verjaardag per 30 april 2017 te laten vervallen wegens een
zekere vorm van oubolligheid en het is tevens een wat
achterhaalde activiteit, de vergadering is het hier helemaal mee
eens, waarvan akte.
9. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt Geke de aanwezigen voor
komst en inbreng, hierna sluit zij de vergadering.
Aldus vastgesteld op: ___________________ 2018

Geke van der Lecq
Voorzitter

Andries van Pelt
Secretaris

