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Van de Voorzitter,
Beste leden,
De eerste maand van 2017 is inmiddels al weer verstreken.
Op 14 januari hebben we onze nieuwjaarsreceptie gehouden bij het Hooge Veer.
Het was voor onze vereniging de eerste keer dat we dit organiseerden, maar ik denk te mogen concluderen dat het een
succes is geworden.
Er waren die middag 156 personen aanwezig.
Velen van u heb ik persoonlijk de hand mogen schudden en met velen heb ik voor de eerste keer kennis gemaakt.
De mensen van Amarant hebben uitstekend hun best gedaan om het ons aan niets te laten ontbreken.
In de eerstvolgende bestuursvergadering gaan we een evaluatie houden, maar het zou mij niet verbazen als we dit gaan
herhalen.
Op onze site http://www.reumatilburg.nl kunt u de gemaakte foto’s bekijken
Momenteel zijn we druk met de afsluiting van de jaarcijfers en het voorbereiden van de Algemene ledenvergadering op
dinsdag 21 maart a.s.
Het lijkt er op dat we als vereniging het jaar financieel goed hebben afgesloten, en dat we hierdoor een stijging van de
prijzen achterwege kunnen laten.
Tot zover deze keer van de voorzitter.
Helaas zijn in 2016 ook enkele leden overleden, wij denken met eerbied aan hen terug.
- Mevr. Hoekstra-Franken
lid sinds 01-01-1981
- Dhr. Kreemers
lid sinds 24-11-1999
- Mevr. Valk-Deckers
lid sinds 30-11-1997
- Mevr. Van de Ven
lid sinds 01-02-1983
- Mevr.Vermeer-Hesselmans
lid sinds 01-08-1984
- Dhr.Willems
lid sinds 28-11-1996

Uitbreiding bestuur
Wij zullen op de ALV van 21 maart a.s. een uitbreiding van het bestuur voorstellen en een daar bijbehorende verdeling
van taken.
Onze huidige secretaris Jenny van der Heijden heeft binnen Amarant een zeer uitgebreid netwerk van relaties en is mede
hierdoor in staat om goed en efficiënt evenementen en bijeenkomsten te ontplooien en organiseren.
Echter is dit samen met het secretariaatswerk soms wel eens wat veel van het goede.
Een van onze vrijwilligers Nathalie Hendrikx hebben we bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur en het
secretariaat van Jenny over te nemen.
Jenny kan zich hierdoor naast haar drukke baan bij Amarant volledig gaan toeleggen op het organiseren van zaken.

Als er eventueel nog andere leden zijn die eveneens het secretariaat zouden willen gaan voeren dan zullen we daar tijdens
de ALV een stemming over houden.
Eventuele aspirant bestuursleden kunnen zich dan tot uiterlijk 18 maart a.s. schriftelijk melden op het mailadres:
secretaris@reumatilburg.nl
Na een eventuele stemming en goedkeuring van de leden aanwezig op de ALV zullen we dit gaan doorvoeren.

Contributie en zwembijdrage 2017-2018
De financiële situatie van onze vereniging is dermate goed dat we ook voor dit jaar geen verhoging van contributie en
zwembijdrage hoeven door te voeren.

Subsidie Reumafonds
Zoals bekend is onze vereniging voor een belangrijk deel afhankelijk van subsidie van het Reumafonds.
In 2016 hebben we totaal ca € 1988,- van Reumafonds mogen ontvangen. Ook een lump sum betaling hebben wij mogen
ontvangen van € 3150,00. Dat is een eenmalige uitkering die het Reumafonds ons heeft toegekend.
In de gesprekken met het Reumafonds hebben is gebleken dat voor de komende jaren het toekennen van subsidies
afhankelijk zal worden gemaakt van inspanningsverplichtingen.
Zaken waar aan gedacht moet worden zijn:
- Het leveren van collectanten en/of wijk coördinatoren voor de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds.
- Actief meewerken aan andere acties die geld genereren.
Een voorbeeld waar me eind 2016 actief aan hebben meegewerkt was de verkoop van kerstballen.
Dankzij uw hulp hebben we totaal bijna 100 kerstballen verkocht.
Het werven van collectanten is zoals elk jaar weer een moeilijke zaak, maar we blijven er ons voor inzetten.
Er zou echter een moment kunnen komen dat de subsidie wordt verlaagd omdat we niet voldoen aan de gestelde
inspanningsverplichtingen.
Ook leeft er bij het Reumafonds een idee om een verplichting in te voeren dat er voor elke zwemgroep een gediplomeerde
fysiotherapeut oefeningen moet gaan verzorgen.
Deze regel zou (als hij wordt doorgevoerd) een behoorlijke aanslag op onze begroting kunnen gaan hebben en dus op de
hoogte van de zwembijdrage.
Momenteel worden deze oefeningen verzorgd door kundige vrijwilligers die hier een geringe onkostenvergoeding voor
ontvangen.
Wat ons betreft is dit nog steeds een prima oplossing.
We houden deze ontwikkeling sterk in de gaten, maar als het Reumafonds deze gedachte gaat omzetten in een eis dan
zullen we ons moeten gaan beraden op de dan ontstane situatie, en dan zou het zo maar kunnen dat het niet meer
aanvragen van subsidie “goedkoper” is dan het inhuren van veel duurdere fysiotherapeuten.
Echter, het is nog niet zover, maar we willen u zeker tijdig informeren over mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Subsidie gemeente Tilburg
We hebben in april 2016 bij de gemeente Tilburg ook weer subsidie aangevraagd voor de jaren 2017-2018 en 2019
Op 1-12-2016 hebben we hierover een positief antwoord ontvangen.
Voor de genoemde jaren zullen we jaarlijks een bedrag € 4075,- ontvangen.

Meedoen regeling gemeente Tilburg
Zoals eerder gemeld zijn we sinds najaar 2016 participant van de meedoen regeling van de gemeente Tilburg.
Dit betekend at u als inwoner van deze gemeente voldoet aan minimale inkomenseisen uw aanspraak kunt maken op een
budget van € 100,- per jaar wat u kunt besteden aan contributie en/of bijdragen bij aangesloten verenigingen zoals de
onze .
Alle informatie hierover kunt vinden op de site
https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling/

Belastingaangifte 2017
Het is binnenkort weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangiftes
Bijgaand enkele documenten met belangrijke tips en aanbevelingen. (met dank aan Ieder(in)

Incasso datums 2017
Algemeen lidmaatschap week 3- 2017 (reeds uitgevoerd)
Zwembijdrage 1e kwartaal week 4-2017 (reeds uitgevoerd)
Zwembijdrage 2e kwartaal week 14-2017
Zwembijdrage 3e kwartaal week 30-2017
Zwembijdrage 4e kwartaal week 43-2017

Algemene ledenvergadering 2017
Dinsdag 21 maart 2017aanvang 19.30 uur
Adres: Pelgrimhoeve Pelgrimsweg 27 Tilburg
Als u nog onderwerpen op de agenda wilt, laat het even weten aan: secretaris@reumatilburg.nl

Noteer alvast de volgende data in uw agenda.
Algemene ledenvergadering 2017

Collecteweek Reumafonds 2017

Deze zal gehouden worden op :
Dinsdag 21 maart 2017aanvang 19.30 uur

Maandag 12 t/m maandag 18 maart 2017

Adres: Pelgrimhoeve Pelgrimsweg 27 Tilburg

Wist u dat:
-

U als lid van RPV Tilburg voor slechts € 90,- per jaar gebruik kunt maken van de fitnessruimte van sportcentrum
T-Kwadraat (Stappegoor) ?
Voor nadere informatie zie onze website http://www.reumatilburg.nl/reumafitness.html

-

Dat wij voor de web redactie en samenstelling van de nieuwsbrief nog best een enthousiaste vrijwilliger kunnen
gebruiken?

-

Dat van onze leden 124 mensen actief via onze vereniging zwemmen (hydrotherapie) ?

-

Dat we dit zwemmen verzorgen in 6 groepen, verdeeld over 3 zwembaden ?

-

Dat we voor sommige groepen helaas al een (korte) wachtlijst hebben ?

-

We als vereniging aangesloten zijn bij de “Meedoen regeling” van de gemeente Tilburg ?

-

Dat we als vereniging graag collectanten en/of wijk coördinatoren willen werven voor het Reumafonds?

-

En dat dit ook familieleden, vrienden of kennissen mogen zijn die geen lid van onze vereniging zijn?

-

Dat we ook in 2017 de maandelijkse reuma inloop voortzetten in MFA de Poorten ?
Datums en tijdstippen binnenkort op onze site www.reumatilburg.nl

-

De foto’s van de nieuwjaarsreceptie inmiddels op de site van onze vereniging staan ?

