Beleidsplan 2016
(Grotendeels ook terug te vinden in het Jaarverslag over 2015)
Terugblik
In het jaarverslag over 2014 werd afrondend een aantal wensen en intenties voor de toekomst
genoemd. Daarvan zijn er een aantal verwezenlijkt. De gemeentelijke informatie waar je vanaf 2015
moet zijn voor zorg en voorzieningen in de vijf gemeenten die de Vereniging beslaat, staat nu op de
website. De Reuma-oefengroep in warm water, die in 2014 nog ver weg leek, is halverwege 2015
gestart, is succesvol en krijgt in 2016 uitbreiding. Het aantal leden en het aantal mensen dat de weg
kent naar de website en facebook, wordt groter.
We zijn in 2015 ook beter ingebed in het lokale landschap, o.a. door de succesvolle samenwerking met
het Transmuraal Netwerk en in de toekomst wellicht uit te breiden contacten met ander
patiëntenorganisaties op lokaal niveau. Zo kunnen we wellicht in de toekomst, op lokaal niveau, voor
mensen met reuma belangrijke zaken voor elkaar te krijgen.
Vooruitblik
Volgens het bestuur de kracht van de Reumavereniging Gouda en omstreken ligt de kracht van de
vereniging in plaatselijke informatievoorziening, in plaatselijk mensen met reuma aan elkaar
verbinden en in plaatselijke belangenbehartiging. Op die weg zijn we al enkele jaren bezig en hopen
we in 2016 te blijven. Bovengenoemde activiteiten worden in de komende jaren gecontinueerd.
Dat we ook landelijk op de hoogte blijven, doen we met onze betrokkenheid bij Ieder(in), Reumafonds
en ReumaZorg Nederland. Van deze organisaties krijgen we informatie en/of geldelijke steun
waarmee wij op lokaal niveau de mensen met reuma in al onze gemeenten weer verder op weg kunnen
helpen. Dat wij daarvoor wat terug kunnen doen, zoals het proberen om collectanten te werven voor
het Reumafonds en aandacht te vragen voor de collecte of inhoudelijk bij te dragen aan de discussie
binnen RZN, spreekt voor zich.
Ook is er eind 2015 een start gemaakt met de verbetering van ons vrijwilligersbeleid. Dat kan en moet
in 2016 verder worden opgepakt en vormgegeven. De vrijwilligerslunch en de korte discussie die
tijdens deze lunch is gevoerd, was daarvoor het startpunt. De contactpunten voor eventuele
persoonlijke vragen en het opvangen van mogelijke signalen over gemeentelijke en landelijke
ontwikkelingen, moeten beter uit de verf gaan komen. Afgelopen jaar is er geen contact geweest
tussen bestuur en contactpunten (anders dan de bestuursleden die deze functie ook vervullen). Dit
moet anders, en daar zal komend jaar aan worden gewerkt. Naar aanleiding van de discussie tijdens de
vrijwilligerslunch zouden we deze contactpunten zelfs anders kunnen gaan organiseren. Ook is een
vrijwilligerscontract in de maak.
Het opstellen van een aanvullend huishoudelijk reglement is in 2015 blijven liggen. Ook het werven
van donateurs en sponsoren moet nog worden aangepakt. Deze onderwerpen staan voor 2016 dan ook
op het lijstje van het bestuur. Maar we zijn niet enkel een vereniging vóór mensen met reuma, maar
nadrukkelijk ván mensen met reuma. De website kan nóg beter. Het voor 2016 geplande minisymposium wordt interessanter met nieuwe ideeën. Wereldreumadag 2016 kan vast nog succesvoller
worden georganiseerd. Help je mee?

