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Beste leden van de Reumavereniging Gouda en omstreken,
Het bestuur nodigt je uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 9 september 2020 van
19.30 - 20.30 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 te Reeuwijk.
Zalencentrum De Brug is rolstoeltoegankelijk en heeft een aangepast toilet.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Dit geeft ruimte om de toegang gespreid te laten verlopen.
Wij gaan er nu vanuit dat er volgens de dan geldende regels van het RIVM vergaderd kan worden. De
regels voor vergadering worden nageleefd. (zie achterkant voor de huisregels van De Brug of kijk op
https://zalencentrumdebrug.nl/)
Daarom moet je je aanmelden!
Kun je niet aanwezig zijn, maar heb je wel vragen / opmerkingen, dan kun je die ook per mail stellen.
Verder is er een MACHTIGING bijgesloten, zodat je iemand kunt machtigen om voor jou te stemmen.
De vergadering heeft een volle agenda met veel te bespreken punten. We houden rekening met
enige uitloop.
Na een korte pauze geeft Gerrit Verkaik, vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland, een presentatie
over de verschillen tussen e-bike, e-driewieler en scootmobiel.
Andere jaren waren voor de lezing ook niet-leden en geïnteresseerden van harte welkom. Zoals het
er nu naar uitziet, kan dat dit jaar helaas niet in verband met corona. Als daar verandering in komt,
zal daar via website en facebook aandacht aan gegeven worden.
Deze uitnodiging is daarom alleen voor leden bestemd.
Meld je aan als je komt! Dat kan via info@reumagouda.nl of tel. (0172) 21 04 84.

Het bestuur heet je van harte welkom op woensdag 9 september!
Bertha Maat, secretaris
Gerrie van Wageningen, penningmeester
Carla Weller
Gerrit Verkaik
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Bijgaand de stukken van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020.
1. de agenda van de ALV 2020 (zie pag. 3);
2. het jaarverslag 2019 (reeds in je bezit);
3. de financiële stukken: herziene begroting 2020 en het financieel jaarverslag 2019 (zie bijlage);
4. de notulen van de ALV 2019 (reeds in je bezit);
5. beleidsplan 2020 – 2022 en vrijwilligersbeleid (reeds in je bezit).
6. machtiging (zie bijlage)
Wil je graag de ontbrekende stukken, laat het weten via info@reumagouda.nl of tel. (0172) 21 04 84.

Huisregels Zalencentrum De Brug volgens voorschriften RIVM.
Coronamaatregelen Zalencentrum De Brug:
➢ Let op de 1,5m maatregel.
➢ Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
➢ Uw jas gaat mee de zaal in.
➢ Koffie, thee afhalen aan de bar en nuttigen in de foyer of in de cursusruimte
o Voor rokers eventueel buiten nuttigen
➢ Lunch afhalen aan de bar en nuttigen in de foyer of in de cursusruimte.
➢ Gebruikt servies gaarne retour op de tafel in de cursusruimte of aan de bar.
➢ Desinfecteer materiaal is voldoende aanwezig.
➢ Let op aangegeven looprichting.
➢ Toiletruimte ingedeeld volgens Koninklijke Horeca Nederland 1,5m maatregelen.

Reumavereniging Gouda en omstreken

2/3

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2020 van de
Reumavereniging Gouda en omstreken op woensdag 9 september.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

12.
13.

Opening en vaststellen agenda.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen ALV 19 maart 2019.
Jaarverslag 2019.
Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020.
Sub: ontwikkelingen subsidie ReumaNederland, met name voor Reuma-oefengroepen.
Kascommissie: Verslag en benoeming nieuw kascommissielid.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Carla Weller en Gerrit Verkaik.
In maart is Danny Rombouts al afgetreden.
Tot nu toe hebben geen leden zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.
Toekomst Reumavereniging Gouda e.o.
OPTIE 1
OPTIE 2
Nieuw bestuur met minimaal drie nieuwe
Opheffing van de Reumavereniging Gouda
leden erbij, die graag input heeft over hoe
e.o.
verder
Toelichting procedure op basis van statuten
9. Vaststellen beleidsplan 2020 - 2022
9.
10. Vaststellen vrijwilligersbeleid
10.
11. Vaststelling datum ALV 2021
11. Vaststelling datum volgende ALV voor
opheffing
Rondvraag.
Vragen: Mogen ook vooraf per mail worden ingediend.
Sluiting van de vergadering.

Toelichting agendapunt 8: Toekomst Reumavereniging Gouda e.o.
Na deze Algemene Ledenvergadering zijn er of nog maar twee bestuursleden over of met drie nieuwe
bestuursleden erbij weer vijf. In 2021 treden Bertha Maat en Gerrie van Wageningen af. Dat betekent
dat er slechts een ½ jaar is om zaken over te dragen. Ook dan zal er druk blijven om nieuwe
bestuursleden te vinden.
Wij vinden het nog steeds net zo belangrijk als ooit dat de Reumapatiëntenvereniging Gouda e.o.
blijft bestaan. Wel zal de rol van de vereniging veranderen door veranderingen in maatschappij,
politiek en ook de zorg. In al deze veranderingen zitten zeker mogelijkheden!
Wie staat er op om bestuurslid te worden? Hoeveel belang hecht jij aan het voortbestaan van de
Reumapatiëntenvereniging Gouda e.o.?
Als er op deze Ledenvergadering 2020 niet minimaal drie leden zich hebben gemeld voor het bestuur,
zal de opheffingsprocedure worden gestart (zie agenda).
Wil je meer weten? Neem contact op met één van de bestuursleden.
Tel.: Bertha Maat (0172) 21 04 84 of Gerrie van Wageningen (0182) 63 09 93.
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