Jaarverslag over 2016
Reumavereniging Gouda en omstreken
In 2016 groeide de vereniging verder. De ontwikkelingen van de laatste jaren werden vervolgd. Er
werd een succesvol symposium georganiseerd waar zowel leden als niet-leden aan deelnamen. De in
2015 opgestarte beweegactiviteiten werden uitgebreid. Bij een aantal activiteiten van het bestuur
stond dit jaar vooral de versterking van de belangenbehartiging centraal. Vooral de samenwerking in
het Transmuraal Netwerk leverde daarbij veel concreets op: een nieuwe regionale gids voor mensen
met reumatoïde artritis zag het licht en het artrosenetwerk werd een feit. Belangenbehartiging werd
dit jaar langzaam een sterkere tak van de vereniging. Hieronder een korte toelichting over wat er in
2016 is gedaan en is ontstaan. Met afsluitend een blik op de toekomst.

De leden
Begin 2016 had de vereniging 107 leden, eind 2016 118 leden. Er hebben zich 18 nieuwe leden
gemeld. Er hebben zich dus ook leden afgemeld. Maar al met al is dit een behoorlijke aanwas, na
enkele jaren van achteruitgang. Met name de Reuma-oefengroep in warm water leverde nieuwe
leden op.
Het bestuur werd, voor het derde jaar, gevormd door Yvonne Balvers (voorzitter), Bertha (secretaris
en contactpersoon Boskoop), Gerrie van Wageningen (penningmeester), Carla Weller (algemeen
bestuurslid en contactpersoon Gouda) en Gerrit Schouten (algemeen bestuurslid). Gerrit Verkaik
vervulde de functie van adviseur van het bestuur. Alle bestuursleden hebben reuma. De adviseur
heeft een partner met reuma. In totaal 18 vrijwilligers (inclusief het bestuur) gaven in 2016 hun tijd
en moeite aan de vereniging. Als medewerker van de website tot contactpersoon tot praktische en
technische ondersteuning.

Activiteiten in 2016
Verenigingsactiviteiten
Bewegen, informeren en stimuleren van onderling contact zijn de
belangrijke begrippen bij de activiteiten van de Vereniging. Het bestuur
organiseerde, met behulp van uitvoerende vrijwilligers de volgende
activiteiten:
Reuma-oefengroep in warm water, wekelijkse groep
De beweeggroep in warm water liep in het startjaar 2015 zo goed dat er
begin 2016 met een tweede groep werd begonnen. Nu oefent (met
uitzondering van de schoolvakanties) elke dinsdag van 09.30-10.30 uur
én elke vrijdag van 12.00-13.00 uur een groep van 15 mensen in het
water, onder leiding van een fysiotherapeut van FisioVisiq en met een
EHBO-er aan de kant. In de loop van het jaar was er weinig verloop bij

de deelnemers en ontstond zelfs een wachtlijst zodat, bij de enkele uitvallers, meteen een nieuwe
deelnemer kon starten. Deze activiteit heeft zich in 2016 tot een stevige basis voor de vereniging
ontwikkeld. De contacten met het Groenhovenbad over huur en gebruikersvoorwaarden van het bad
lopen goed.
Symposium ‘Voeding en bewegen, net iets anders’ op zaterdag 19 maart 2016
Als je reuma hebt krijg je medicatie en leefstijladviezen. Vooral goed bewegen en gezond eten zijn
van belang. Maar hoe kun je deze algemene adviezen wat meer inhoud geven, toegespitst op je eigen
situatie en reumatische aandoening? Deze vragen zijn aan bod gekomen tijdens het symposium.
Eerst werd de ALV gehouden, alleen toegankelijk
voor leden. Daarna waren zowel leden als nietleden welkom. De ruim 40 aanwezigen kregen
eerst een kennismakingslunch en konden een
proefritje maken op de loopfiets. Er was een
plenaire lezing over voeding en drie workshops:
kennismaken met Feldenkrais, een creatieve
workshop ‘foodboarden’ en een workshops
gezonde hapjes maken.
Na afloop kreeg iedereen een gevulde
‘goodiebag’ mee met tips en producten passend
bij het thema en geleverd door diverse
sponsoren.
Dance for health: dansen met reuma op 11 oktober
Deze activiteit is helaas niet doorgegaan. Er waren te weinig
deelnemers. Wie zich had opgegeven kon wel lekker bijkletsen
in Café Central in Gouda, op 11 oktober. 7 mensen maakten
van deze gelegenheid gebruik. De Stichting “Dance for Health”
heeft een dansmethode ontwikkeld waardoor mensen met Parkinson, MS of reuma zich beter en
vrijer gaan bewegen. En dansen is natuurlijk ook gewoon een leuke manier om te bewegen. Het
bestuur probeert deze activiteit bij een andere gelegenheid in 2017 toch naar Gouda te halen.
Vrijwilligerslunch, 26 november
Op 26 november heeft de vereniging een lunch voor
alle vrijwilligers van de vereniging georganiseerd. De
lunch was zowel bedoeld voor de gezelligheid, om te
bedanken voor de inzet, alsook om het vrijwilligersbeleid te bespreken. Voorafgaand aan de lunch was
er een overleg tussen enkele bestuurleden en de
gemeentelijke contactpersonen van de vereniging in
de verschillende gemeenten. Daarbij aanwezig was
een vertegenwoordiger van Ieder(in). Deze
organisatie wilde zo kennis opdoen over lokale
behoeften aan ondersteuning.

Communicatie
Communicatie met individuele mensen met een vorm van reuma, persoonlijk of via facebook
bijvoorbeeld, belangenbehartiging en pr lopen soms enigszins door elkaar. Met de publiciteit en het
openlijk laten zien waar de vereniging voor staat en wat individuele leden bereiken en doen, vraagt
de vereniging aandacht voor reuma in de regio. Belangenbehartiging was ook de motivatie om bij de
gemeente Gouda het schriftelijk verzoek neer te leggen om het oefenen in warm water op te nemen
in de gemeentelijke zorgverzekering en in de Geld- Terug-Regeling voor mensen met een smalle
beurs. En Carla, contactpunt voor de gemeente Gouda, hielp meerdere mensen om hun belangen zelf
te behartigen. In 2016 werd dat gedaan op het gebied van huishoudelijk hulpaanvragen bij de
gemeente Gouda. Hieronder per thema toch apart wat er op welk vlak in 2016 werd bereikt.
Website, facebook en nieuwsbrieven
In 2016 kwam in het voorjaar een groepje van 5 vrijwilligers bijeen om nog eens goed naar de
website te kijken. Met de aanbevelingen in de hand kreeg de website gaandeweg 2016 een wat
andere indeling. De aandacht voor belangenbehartiging in 2016 uitte zich in het kopje “jouw belang”
in de menubalk hiervoor. Onder dat kopje staat nu op een rijtje wat de vereniging hieraan doet en bij
welke andere organisaties de vereniging zich heeft verbonden om haar positie te versterken.
Met website, facebookberichten en via twitter verspreidt de vereniging
vooral regionale informatie maar ook landelijke informatie die voor mensen
met reuma in het algemeen van belang is. Ook verschenen er ervaringsverhalen op de sites, met name in de “ReumaBlogs uit het Groene Hart”.
Het aantal likes groeide gestaag van 94 naar 126. De facebookberichten
worden goed verspreid, met als hoogtepunt een bereik van 344 voor de
nieuwsbrief van september. Gemiddeld kijken steeds bijna 60 mensen naar
de berichten. Alles wat op Facebook komt, wordt ook op Twitter gemeld.
De nieuwsbrief kwam in 2016 vier keer uit. De nieuwsbrief wordt deels digitaal, deels per post aan de
leden verzonden. Daarnaast ontvangen ook diverse relaties die zich ervoor hebben aangemeld (o.a.
zorgverleners en landelijke- en andere reumaverenigingen) de nieuwsbrief.
PR / belangenbehartiging
Er was in de gedrukte én digitale (lokale) pers door het jaar heen volop aandacht voor activiteiten van
de Reumavereniging. In het landelijke ReumaMagazine werd het symposium aangekondigd. En zijn
enkele uitspraken van bestuursleden in het AD opgenomen (in november bijvoorbeeld over het
zwembad, en in augustus over activiteiten in Alphen). Er was een radio-interview met Bertha, zowel
voorafgaand aan Wereldreumadag, als op 21 mei over het naderende Artrosecafé. Een filmpje met
vrijwilliger en bestuurlid Yvonne was vanaf november te zien op Vrouw.nl en vrijwilliger Nanda stond
met een grote foto en interview in zowel ReumaMagazine als de jubileumkrant van het Reumafonds.
Bestuurslid Carla had, mede in haar functie van lid
van de Goudse Adviesraad voor mensen met een
beperking (GAB), ook een interview met TV
Gouwestad (op 22 oktober) over de
veranderingen in de huishoudelijke hulp. Ook de
kortingen op huishoudelijke hulp binnen de
gemeente Gouda hadden haar aandacht. Zo stond
er in juli en oktober een artikel in het AD

Groenehart waarin de ReumaVereniging Gouda e.o. bij monde van Carla mensen opriep om een
herziening van hun indicatie huishoudelijke hulp aan te vragen bij de gemeente Gouda.
De oproepen waren naar aanleiding van het overschot op het budget voor huishoudelijke hulp, en
een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Een aantal mensen heeft gereageerd op de oproep
en om een herziening van hun indicatie gevraagd. Bestuurslid Carla heeft een voorbeeldbrief
gemaakt waarmee deze herziening kan worden aangevraagd.

Contactpunten
In vier van de vijf gemeenten (niet in Bodegraven-Reeuwijk) was er een contactpersoon voor mensen
met reuma die een vraag hadden of hulp wilden. Incidenteel worden de contactpunten inderdaad
aangesproken. Zoals vorig jaar aangekondigd in het jaarverslag over 2015 zijn de contactpersonen bij
elkaar geweest om deze verenigingsfunctie meer te kunnen ontwikkelen. Er is onder andere gesproken over de mogelijkheid om de meldingen en vragen te registreren, zodat de vereniging een overzicht krijgt van wat er leeft. Dat gesprek wordt in 2017 voortgezet.

Contacten met andere organisaties
De Reumavereniging is aangesloten bij, neemt deel aan of heeft contacten met zowel plaatselijke,
regionale als lokale organisaties. Denkend vanuit het algemene belang van de reumapatiënt geeft de
vereniging de verhouding met deze organisaties op een opbouwende kritische wijze vorm. Hieronder
per organisatie wat de relatie is en hoe in 2015 hiermee de contacten verliepen.

Landelijke contacten:
Reumafonds
Het landelijke Reumafonds ondersteunt de Reumavereniging Gouda
e.o. met enkele projectsubsidies en een jaarlijkse algemene subsidie.
De Vereniging neemt regelmatig berichten van het Reumafonds op in
Facebook en vraagt aandacht voor de jaarlijkse collecte. O.a. door
alle nieuwe leden te vragen om te collecteren, berichten op website en facebook te plaatsen en
posters over de collecte te verspreiden onder alle leden. De contacten met regiocoördinator van de
Reumafondscollecte, Jorien Mulder zijn goed. Gerrie en Yvonne zijn in het voorjaar naar de
Besturendag van het Reumafonds geweest. Deze dag wordt door het Reumafonds georganiseerd
voor bestuursleden van de reumaverenigingen in Nederland. En Yvonne is naar de
jubileumbijeenkomst van het Reumafonds geweest, het Reumafonds bestond in 2016 90 jaar.
ReumaZorg Nederland (RZN)
RZN is door zowel de Europese reuma-organisatie Eular als door het
ministerie van VWS erkend als de Nederlandse patiëntenorganisatie op
het gebied van reuma in Nederland. Als aangesloten vereniging wordt zo
feeling gehouden met de belangenbehartiging op landelijk niveau. Bertha
en Gerrie hebben de bijeenkomsten van ReumaZorg Nederland bezocht.
In 2016 heeft het Ministerie een subsidie toegekend om verdere
ontwikkeling te bevorderen.

Ieder(in)
De Reumavereniging is tevens lid van de landelijke koepel
Ieder(in). Zij bieden volop informatie over allerlei thema’s:
werk, recht, geld, zorg, vervoer enz. Ieder(in) geeft ook hulp
en advies aan individuele mensen met een beperking. Er is
een meldpunt en een juridisch steunpunt waar leden van de
vereniging gratis gebruik van kunnen maken. Naast ondersteuning biedt lidmaatschap van Ieder(in)
de Vereniging de mogelijkheid tot een ANBI-status. Door deze ANBI status zijn giften aan de
vereniging aftrekbaar. Bertha en Gerrie waren aanwezig op ledenbijeenkomsten.
Op 13 april gaf Bertha op de open dag van Ieder(in) een workshop (met ondersteuning van Yvonne)
over hoe (goed) onze vereniging werkt. Om anderen te inspireren en om zelf ook weer te leren hoe
nog beter te worden. Een beleidsmedewerker van Ieder(in) was op zijn beurt weer aanwezig bij de
vrijwilligerslunch op 26 november om het oor te luisteren te leggen en te leren wat er binnen
verenigingen als de onze leeft. Door de overheveling van diverse taken (Participatiewet, jeugdzorg
etc.) van de rijksoverheid naar gemeenten is Ieder(in) aan het zoeken hoe zij de lokale /regionale
verenigingen beter kunnen ondersteunen.
Op 8 december heeft Carla een informatiebijeenkomst van Ieder(in) bijgewoond over de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Met deze informatie kan Carla
de leden op weg helpen als zij vinden dat ze ongelijk behandeld zijn.

Regionale contacten:
Transmuraal Netwerk Midden Holland
De Reumavereniging neemt deel aan het netwerk Reuma en Artrosezorg van het Transmuraal
Netwerk Midden-Holland. In 2016 hebben bestuursleden Bertha, Carla en Yvonne in wisselende
samenstelling deelgenomen aan de diverse werkgroepen. In samenwerking met het Transmuraal
Netwerk zijn diverse activiteiten georganiseerd. Binnen dat netwerk waren dit jaar bovendien twee,
voor mensen met reuma belangrijke ontwikkelingen waar enkele bestuursleden volop aan hebben
meegewerkt, namelijk de publicatie van de herziene RA-gids en oprichting van het Artrosenet
Midden-Holland.
Artrosecafé, 24 mei
Bij het Artrosecafé was de Reumavereniging als medeorganisator met vrijwilliger Yvonne aanwezig.
De middag vond plaats in het Nelson Mandela Centrum in Gouda. Thema was bewegen. 17
Deelnemers en 3 sprekers hebben bewogen, deden kennis op én wisselden onderling ervaringen uit.
Zorgverlenerssymposium 7 november 2016
Dit symposium had als onderwerp de nieuwe ontwikkelingen in het reumaveld. Uitgenodigd waren
zorgverleners die te maken hebben met mensen met reuma. 3 bestuursleden van de vereniging
waren aanwezig met een informatiestand.
Artrosevoorlichting, 12 december
Deze artrosevoorlichting, in Korte Akkeren in Gouda, was georganiseerd naar het succesvolle
stramien van vorig jaar. Wegens te weinig deelnemers is deze voorlichting echter niet doorgegaan.

RA-gids
De tekst van de oude gids werd grondig herzien en bijgewerkt en
voorzien van een hoofdstuk over ervaringskennis (geschreven door
Yvonne en Bertha). In de gids staat volop regionale en algemene
informatie voor mensen met reumatoïde artritis en hun naasten.
Als secretaris van de Reumavereniging ontving Bertha uit handen
van reumaverpleegkundige Lia Captein een eerste exemplaar van
deze nieuwe RA-gids tijdens het zorgverlenerssymposium in
november.
Artrosenet Midden-Holland
In 2016 kreeg het artrosenet zijn beslag. Al vóór 2016
werd er, door deelnemers aan de ‘trekkersgroep’ veel
werk verricht dit netwerk op te zetten. In de trekkersgroep zaten Bertha en Yvonne. Het Artrosenet
Midden-Holland is een netwerk van zorgverleners (voorlopig fysio- en oefentherapeuten, anderen
worden in de toekomst toegevoegd) die speciaal kennis hebben en bijhouden over hoe je als
artrosepatiënt het best geholpen wordt. Via de in 2016 verschenen website van de netwerk kunnen
patiënten zoeken naar aangesloten fysiotherapeuten in de regio en informatie opdoen over artrose.
Op de site wordt ook doorverwezen naar de Reumavereniging.
Voorafgaand aan het zorgverlenerssymposium op 7 november was een bijeenkomst van deelnemers
van het artrosenet Midden-Holland. Daar sprak Bertha de steun van de reumavereniging uit voor dit
netwerk. Vanaf 7 november is op de website van de reumavereniging een reviewformulier te vinden
voor mensen met reuma over de aangesloten therapeuten. Dit reviewformulier werd deze avond
geïntroduceerd. Daarmee kunnen mensen met reuma hun meningen over aangesloten therapeuten
via de reumavereniging (anoniem) doorgeven aan het Netwerk. Zo hoopt de Vereniging mede de
kwaliteit van de therapie te kunnen bewaken.
Groene Hart Ziekenhuis
Met de vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis en met de afdeling marketing en communicatie
werd in 2016 informatie uitgewisseld en zijn er gesprekken geweest. Yvonne en Renate verzorgden
dit contact.
Op Wereldreumadag maakte vrijwilliger Renate het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda 'onveilig' met
haar cameraman en camera. Ze hield die dag interviews met diverse zorgverleners in het GHZ over
wat zij kunnen betekenen voor mensen met reuma. De reumatoloog, de apotheker, de reuma
verpleegkundige, de orthopeed en de fysiotherapeut werden bezocht. Renate kon dit doen met
toestemming van het GHZ. In 2016 zijn de relaties met de afdeling marketing en communicatie
verder aangehaald waardoor dit mogelijk werd. De filmpjes komen in 2017 te staan op de site van de
reumavereniging en het GHZ zal daarheen verwijzen op haar site.
Ook via de deelname aan het PCGH (zie verderop in de tekst) loopt er een
gesprek met deze algemene afdeling van het GHZ. Daarnaast vind contact
met de poli reumatologie vooral plaats via de reumaverpleegkundigen
Anneke Bode en Lia Captein. Zij nemen ook deel aan het netwerk Reuma
en artrosezorg van het Transmuraal netwerk en dus komen zij zo de
vrijwilligers van de Reumavereniging regelmatig tegen. Er is, indien verder
overleg of informatie uitwisseling gewenst is, ook emailcontact.
Bijvoorbeeld bij verspreiding van informatie over activiteiten van de vereniging.

PCGH: Patiënten Contact Groene Hart
De in 2015 gelegde contacten met de MS vereniging, Rayon Gouda en het inloophuis voor mensen
met kanker, de Gele Linde zijn in 2016 uitgegroeid naar een informele contactgroep voor diverse
patiëntenverenigingen in de regio. O.a ISV (de gehandicaptensportvereniging) en HTC (Hart Trim
Club) deden mee. Yvonne en Bertha deden mee aan de gesprekken. Yvonne en een vrijwilliger van de
MS vereniging Zuid-Holland Oost zijn trekkers van deze groep. Inzet was elkaar te voorzien van
inspiratie en informatie en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Een van de organisaties waar de
groep goed contact mee wil onderhouden is het GHZ, daar dit de plaats is waar patiënten vaak
komen. Het eerste resultaat van het lopende gesprek dat met de afdeling Marketing en Communicatie wordt gevoerd is, dat in 2016 deze afdeling bereid was voor de diverse verenigingen een scherm
met informatie over de verenigingen op het “narrow casting system” (de schermen met informatie in
de wachtkamers) te plaatsen. Dat zal in 2017 gebeuren. Eind 2016 werd een naam voor dit overleg
bedacht (PCGH) en een voorlopige website opgezet. En er wordt volop nagedacht over gezamelijke
acties.
Zorgbelang Zuid-Holland
Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen van zorgvragers in Zuid-Holland en wil de positie van
de zorgvrager versterken. In 2016 hebben er geen vrijwilligers van de reumavereniging deelgenomen
aan activiteiten van Zorgbelang. Het bestuur ontvangt wel emails met informatie.

Plaatselijke contacten:
VIP (gemeente Gouda)
Enkele vrijwilligers hebben meegedaan aan een informatieve workshop van het vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van de gemeente Gouda, over coaching. De vereniging krijgt steeds aanbod voor
nieuwe cursussen. Dit aanbod wordt ook doorgestuurd naar vrijwilligers die daar kosteloos gebruik
van kunnen maken.
ANBO-zomerschool
De ANBO organiseert in Gouda ieder jaar in de zomervakantie een 3-weken durende zomerschool.
Op 25 juli heeft vrijwilliger Bertha vanuit het patiënten-perspectief voorlichting gegeven over artrose
aan een 25 ANBO-leden. Hierin is naast ‘wat is artrose’ vooral ook ‘hoe pak ik dit in mijn alledag aan’
aan bod gekomen.
Spoonfit en de Spoonwalk
Spoonfit in Alphen wil wandelen voor mensen met reuma organiseren. De vereniging onderhoud
contact met Spoonfit. Bertha was aanwezig bij de door Spoonfit georganiseerde wandeltocht op
Wereldreumadag 2016, waarvan de opbrengst ten goede kwam van het Reumafonds.

Geldzaken
De Vereniging is financieel gezond. Aan leden werden via de website enkele kortingen aangeboden,
o.a. voor proeflessen Feldenkrais, een keramiekproefles, een behandeling bij een pedicure mét
reuma-aantekening. En deelnemers aan de beweeggroep die lid zijn van de Reumavereniging
betaalden minder dan niet-leden. Zo was het lidmaatschapsgeld zelfs deels terug te verdienen.
Bovendien kreeg iedereen de tip om de kosten van het lidmaatschap terug te vragen bij de
zorgverzekeraar. Separaat van dit jaarverslag is een financieel jaarverslag beschikbaar.

Terug- en vooruitblik
In het jaarverslag over 2015 werd als de kracht van de Reumavereniging Gouda en omstreken
genoemd: de plaatselijke / regionale informatievoorziening, plaatselijk mensen met reuma aan elkaar
verbinden en de plaatselijke / regionale belangenbehartiging. Met het ontwikkelen van die kracht is
de vereniging in 2016 doorgegaan.
Dat de vereniging ook landelijk op de hoogte blijft kan door de betrokkenheid bij Ieder(in),
Reumafonds en ReumaZorgNederland. Van deze organisaties krijgt de vereniging informatie en/of
geldelijke steun waarmee op lokaal niveau de mensen met reuma in de betrokken gemeenten weer
verder op weg kunnen worden geholpen. Dat de vereniging daarvoor wat terug kan doen, zoals het
proberen te werven van collectanten voor het Reumafonds en aandacht vragen voor de collecte of
inhoudelijk bijdragen aan de discussie binnen RZN of Ieder(in) laten zien wat er binnen de vereniging
leeft, spreekt voor zich.
Zoals in het jaarverslag 2015 was aangekondigd is het gesprek met de bestaande contactpunten
aangegaan, tijdens de vrijwilligerslunch. Er zijn ervaringen en tips uitgewisseld tussen bestuursleden
en contactpunten. Er wordt toegewerkt naar meer systeem in dit geheel. En naar meer onderlinge
uitwisseling en ondersteuning. Ook zal worden gezocht naar een vrijwilliger, die in de enige
gemeente zonder contactpunt, deze rol zou willen vervullen. Het bestaan van de contactpunten is
nog niet erg bekend. Dus zal er in 2017 contact opgenomen worden met gemeentelijke afdelingen en
sociale teams om deze mogelijkheid tot hulp bekendheid te geven.
Er zijn nog wel wat zaken blijven liggen: een vrijwilligerscontract en een aanvullend huishoudelijk
reglement zijn er nog niet. Het nadenken over hoe donateurs en sponsoren te werven staat voor het
voorjaar 2017 op de bestuursagenda. Hier zullen ook vrijwilligers en leden over worden geraadpleegd. De vereniging heeft de afgelopen jaren financieel
gefunctioneerd met als voornaamste inkomen de lidmaatschapsgelden en de subsidie van het Reumafonds.
Langzaam wordt ingeteerd op de grote reserve die er was.
De noodzaak begint nu te komen om andere financiële
bronnen aan te gaan boren als de vereniging de activiteiten
die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, wil blijven doen. Die
wil is er, maar niet alleen dat. De vereniging wil ook blijven
groeien. Met name de beweeg-activiteiten gaan uitbreiden, liefst in de avonduren en ‘op het droge’,
zodat een ander (met name het werkend) deel van de leden en niet-leden met reuma, kunnen
worden voorzien van beweegmogelijkheden. Er wordt gedacht aan yoga, aan Dance for Health en
aan wandeltraining. De mogelijkheden zullen in het komend jaar worden verkend. Ook het jubileum
in 2018 staat alvast op de agenda. Ideeën zijn er volop, die zullen verder worden uitgewerkt. Maar
ook voor het vieren van een jubileum zullen nog onbekende financiële bronnen moeten worden
aangeboord. Het bestuur en de vrijwilligers hebben er zin in. Dat was duidelijk de sfeer tijdens de
vrijwilligerslunch in november 2016. Er werden ideeën geopperd en er werd hulp aangeboden. De
vrijwilligers van de vereniging gaan er met zijn allen in 2017 weer wat moois van maken.
Help je mee?

