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Beste bestuursleden, 

 

We zitten middenin de onderzoeksfase om de beste oplossing te vinden 

voor de nieuwe situatie na 2024. Ik besef me maar al te goed dat we 

daarbij veel inzet van jullie vragen. Gelukkig merk ik dat steeds meer 

bestuursleden ons, ReumaNederland, weten te vinden voor vragen en 

ondersteuning. We helpen jullie in deze nieuwsbrief graag verder op weg 

met links naar een aantal handige documenten. 

 

De afgelopen periode heb ik met diverse besturen contact gehad. We 

krijgen positieve en begripvolle reacties, maar natuurlijk ben ik me ook 

bewust van de andere emoties en gedachtes die er leven. Daarom is het 

extra mooi om te zien dat een aantal verenigingen al druk bezig is om 

nieuwe mogelijkheden te verkennen en de beweegactiviteiten 

toekomstbestendig en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te 

maken. 

 

Ook ReumaNederland heeft weer mooie stappen op dat vlak gezet. In 

februari startten de eerste 100 fitnessbegeleiders voor mensen met 
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reuma die we samen met NL Actief hebben opgeleid. Je leest er meer 

over in deze nieuwsbrief. En we staan op het punt om een samenwerking 

aan te gaan met de koepelorganisatie Sportfondsen. 

 

Voor iedere vereniging geldt natuurlijk weer net een andere situatie. De 

mogelijkheden om beweegactiviteiten goed onder te brengen bij een 

andere partij verschillen per gemeente. Meerdere verenigingen hebben 

moeite om te kunnen blijven bestaan doordat er steeds minder leden zijn, 

terwijl andere verenigingen nog volop actief zijn. Juist dankzij al die 

verschillende uitdagingen kunnen we hier veel van leren. Ik kijk uit naar 

de Besturendag waar we elkaar weer live gaan ontmoeten en elkaars 

uitdagingen en ervaringen kunnen delen. 

 

Jullie leden vinden het ongetwijfeld ook fijn om op de hoogte te zijn van 

alle ontwikkelingen. Dus deel deze nieuwsbrief gerust met hen. 

 

Hebben jullie nog vragen of behoefte aan ondersteuning met iets? Laat 

het ons weten via info@reumanederland.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan-Willem Förch 

Algemeen directeur ReumaNederland 
 

  

  

Betaalbaar sporten 

  

 

Misschien kennen jullie het 

Volwassenenfonds al? Dit helpt mensen 

die minder te besteden hebben om te 

kunnen sporten. Steeds meer 

gemeenten sluiten zich bij dit fonds aan. 

Dit kan ongetwijfeld een aantal RPV’s 

helpen bij het betaalbaar houden en 
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onderbrengen van de activiteiten. 

 

Kijk hier voor meer informatie over het Volwassenenfonds. 

  

 

  

Stappenplan 

 

 

  

Een aantal RPV’s heeft de 

afgelopen tijd al een keuze 

gemaakt om te stoppen als 

vereniging. Van de huidige 61 

verenigingen zijn er 5 in opheffing. 

Er kon bijvoorbeeld geen nieuw 

bestuur gevonden worden of er 

bleken nog te weinig leden over. Is dit voor jouw RPV ook de beste 

oplossing? Dan komt daar natuurlijk van alles bij kijken. Dit stappenplan 

helpt je op weg.  
 

 

NAAR STAPPENPLAN 

    

  

  

Trainers met kennis van reuma 

 

  

 

ReumaNederland en NL Actief hebben 

100 fitnesstrainers opgeleid om mensen 

met een reumatische aandoening op 

een verantwoorde manier, veilig en met 

plezier te laten sporten. Zo worden 

steeds meer sportscholen in Nederland 

een plek waar mensen met reuma 

terecht kunnen. Misschien biedt dit voor jullie beweegactiviteiten ook 

mogelijkheden? 

 

Bekijk hier het overzicht van NL Actief. 
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Help elkaar, deel je ervaringen 

 

 

  

Samen met oud-voorzitter Lamber 

Neuzerling van RPV 

Woerden blikten we terug op het 

opheffen van de vereniging. “Het 

was een geruststelling dat we de 

beweegactiviteiten door konden 

laten gaan.” 

Met de voorzitter van RPV Randmeren, Rob Eijgendaal, spraken we over 

de grote verschillen tussen gemeentes en het overdragen van de 

activiteiten. “We moeten ons inzetten voor wat wel kansrijk is.”  

 

LEES VERDER  

 

 

We delen alle ervaringen in deze onderzoeksfase graag. Zo helpen we 

elkaar verder. Dus heb jij bijvoorbeeld een leerzame ervaring met het 

overdragen van beweegactiviteiten? Of heb jij juist iets totaal anders 

georganiseerd? Laat het ons weten via info@reumanederland.nl. 
 

  

  

ReumaTeam in de maak 

 

  

 

In Gouda worden stappen gezet om 

zaken anders te organiseren en is 

begonnen met het opstarten van een 

ReumaTeam. Er zijn inmiddels zelfs al 

plannen voor meer activiteiten. 

 

Kijk hier voor meer info over 

ReumaTeam Gouda. 
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Collecteer mee! 

Het is weer bijna tijd voor onze jaarlijkse collecte: van 21 t/m 27 maart. Alle 

hulp is welkom! Heel fijn als je mee kunt helpen. 

 

Je kunt je aanmelden via deze link. 

  

 

  

RondReuma Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is speciaal voor RPV- en BPV'en. Wil op je hoogte blijven 

van algemene onderwerpen van ReumaNederland? Meld je dan aan voor 

de RondReuma Nieuwsbrief. 

  

  

 

 

Volg ReumaNederland op: 
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