Secretariaat: Lloydstraat 246, 3024 EA Rotterdam
Betreft: Beëindiging
Bijlage:

Rotterdam, 20 november 2021

van onze vereniging

Aan:
De leden van de RPVR
Geachte leden,
In de algemene ledenvergadering van 6 november jl. is besloten onze vereniging per 31
december a.s. op te heffen. Met pijn in het hart, maar in de overtuiging dat geen andere
beslissing genomen kon worden, heeft de vergadering ingestemd met het genomen
besluit.
Twee redenen lagen aan het besluit ten grondslag.
De eerste reden is dat het bestuur om reden van leeftijden de functies wil neerleggen
per ultimo 2021 en dat bij herhaling gebleken is dat zich geen kandidaten voor
bestuursfuncties hebben gemeld. Daarmee is voortzetting van de vereniging niet
mogelijk.
De tweede reden is dat Reuma Nederland heeft aangekondigd per 1-1-2024 de relatie
met alle reumapatiëntenvereniging te beëindigen. Dat betekent dat m.i.v. 1-1-2024
subsidie voor de organisatie van de vereniging en voor de beweeggroepen vervalt. Op
dat moment valt de financiële basis van de vereniging weg en zou opheffing alsnog
moeten gebeuren.
Tijdens de vergadering is besloten dat, voor zover mogelijk en noodzakelijk, de
beweeggroepen, die worden georganiseerd door de vereniging, gesteund worden in hun
actie om deze beweeggroepen voort te zetten.
Een voor de deelnemers aan beweeggroepen belangrijk punt is de afronding van
subsidies voor deelname aan beweeggroepen.
In de algemene ledenvergadering is aangekondigd dat de sluitingsdatum voor inzending
van declaraties over 2021 is vastgesteld op 9 januari 2022. Dan moet de declaratie bij
onze penningmeester binnen zijn.
Als gevolg van het bovenstaande zullen alle lidmaatschappen aan onze vereniging per
31 december 2021 worden beëindigd. U hoeft op dit punt dus zelf geen actie te
ondernemen. De inning van lidmaatschapsgelden zal eveneens per genoemde datum
worden beëindigd.
Op zaterdag 2 oktober 2021 en zaterdag 6 november 2021 hebben ledenvergaderingen
plaats gevonden, waarop de bestuurlijke situatie en de opheffing van de vereniging is
besproken. Leden die de notulen van deze vergaderingen willen ontvangen (per mail of
per
post)
kunnen
dit
kenbaar
maken
bij
het
secretariaat
(mail
rpvrotterdamsecr@gmail.com of telefoon 06-51816269). De notulen zullen dan zo
spoedig mogelijk worden toegezonden.
De beweeggroepen in Lansingerland (Aquafit in de Windas) en de groepen bewegen op
muziek in Rotterdam (Move Well/1st Move) en Capelle aan den IJssel (We dansen door)

gaan in 2022 op de vertrouwde wijze door. Alleen zal het niet meer mogelijk zijn voor
deze activiteiten subsidie aan te vragen.
Met zwembad Zevenkampse Ring is er momenteel overleg over de voortgang van de
groep binnen het aanbod van het zwembad. In ieder geval is de voorgang van de
oefenbijeenkomsten gegarandeerd tot de zomervakantie 2022. Leden, die bij de
Zevenkampse Ring oefenen zullen via onze vereniging, het zwembad of Piet Valkenburg
geïnformeerd worden over de toekomstige structuur.
Voor de leden die gebruik maken van het aanbod bij Rijndam Ringdijk (de Bechterew
oefengroepen) wordt momenteel bekeken of deze groepen per 1 januari 2022
ondergebracht kunnen worden in een nieuw op te richten vereniging. Als hier meer
duidelijkheid over bestaat zal aan de leden informatie worden gegeven vanuit onze
vereniging of de nieuw op te richten vereniging.
Ook voor de groepen Zevenkampse Ring en Rijndam Ringdijk is in 2022 geen subsidie
meer beschikbaar.
Over het boekjaar 2021 zal door onze penningmeester een financieel verslag worden
opgesteld. Het is gebruikelijk en statutair voorgeschreven dat de financiën van de
vereniging jaarlijks worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie, bestaande uit
leden van de vereniging. Echter, door de opheffing per 31 december 2021 heeft de
vereniging in 2022 geen leden meer. Daarmee in verband roept het bestuur huidige
leden, die bereid zijn in 2022 de boeken over 2021 te controleren, op zich te melden bij
het secretariaat van de vereniging (mail rpvrotterdamsecr@gmail.com of telefoon 0651816269).
Via dit mailadres of telefoonnummer kunnen huidige leden zich ook melden indien ze op
de hoogte gehouden willen worden over het opheffingstraject van de vereniging.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Marianne Hagendoorn
(secretaris)

