Nieuwsbrief
Voorjaar 2017

Deze nieuwsbrief gaat over de volgende onderwerpen:
1. Samenstelling van het nieuwe bestuur en taakverdeling en nieuwe taken
2. Sluiting De Bam en Beatrixoord
3. Regeling bij langdurige afwezigheid door ziekte en de regeling bij deelname aan meer dan één
sportgroep
4. Nieuwe begeleider
5. Stagiaires van de Hanze Hogeschool
6. Algemene Ledenvergadering
7. Diversen

Samenstelling van het nieuwe bestuur en taakverdeling en nieuwe taken
Het bestuur bestaat nu uit 8 personen; te weten Henk Drenth, Stefan Enting, Bob de Haan, Henk Keijzer,
Jeannette ter Maat, Erike Nijhuis en Winny Strijbosch en Caramia Wiersma. Het sportcoördinatorschap
wordt vanaf nu door drie bestuursleden behartigd. Dat zijn Jeannette ter Maat, Erike Nijhuis en Caramia
Wiersma.
In de loop van dit seizoen heeft het bestuur besloten om regelmatig een bezoek te brengen aan de
sportgroepen. Het bestuur wil graag weten wat er leeft en hoe het er aan toe gaat. Ook levert het
misschien nieuwe inzichten op voor de toekomst.

Sluiting De Bam en Beatrixoord
Sporthal de BAM is gesloten op:
Het sportcomplex BEA is gesloten op:
Vrijdag 14 april t/m Zondag 16 april
Vrijdag 14 april t/m Maandag 17 april
Goede vrijdag en Pasen
Goede vrijdag en Pasen
Maandag 24 april t/m/ Zondag 30 april
Donderdag 27 april
Meivakantie en Koningsdag
Koningsdag
Vrijdag 5 mei bevrijdingsdag
Vrijdag 5 mei bevrijdingsdag
Donderdag 25 mei t/m Vrijdag 26 mei
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag
Maandag 5 juni 2e Pinksterdag
Vrijdag 21 juli laatste sportdag
De datums van de zomersluiting zijn Zondag 23 juli t/m Zondag 13 augustus

Regeling bij langdurige afwezigheid door ziekte en de regeling bij deelname aan
meer dan één sportgroep
Leden die aan meer dan één sportgroep deelnemen krijgen korting. Ook voor leden die
langdurig ziek zijn of voor langere tijd niet kunnen deelnemen aan de sportgroepen is een
coulanceregeling ingesteld. Het moet tenminste drie maanden duren en ook inderdaad niet
mogelijk zijn om te sporten. Dit moet met een doktersverklaring aangetoond worden.

Nieuwe begeleider
Jorrit Wielinga de nieuwe begeleider van sportgroep VS 1. We heten hem van harte welkom.
We hebben nu de volgende begeleiders:
Rebecca Wagenmakers (MS 2), Stefan Enting (WF 1, WF 2 en WZ 1) Irma Ismaili (DZ 1 en
DZ 2), Jorrit Wielinga (VS 1) en Sonja Beekman (ZZ 1 en ZZ 2).
Het wordt steeds moeilijker om vervangers te vinden. Het is nu al enkele keren gebeurd dat
door de plotselinge ziekte van een begeleider we een sportgroep moesten afzeggen. We
blijven ons best doen maar het lukt (nog) niet altijd.

Stagiaires van de Hanze Hogeschool
In de loop van dit seizoen komen er stagiaires van de Hanze Hogeschool naar onze
vereniging. Er komen per les twee stagiaires die eerst een les kijken en daarna (een deel van
een) les geven. Niet alleen kunnen ze ervaring opdoen met sportverengingen met een ander
soort leden dan de regulier sportclubs maar misschien zijn het voor ons de begeleiders van de
toekomst. Meer informatie zal tijdens de Algemene Ledenvergadering gegeven worden.
Patiëntenvereniging “de POMP” Voorjaar 2017. Blad 1 van 2 blad(en).

Algemene Ledenvergadering
Op 18 april 2017 houden we onze ALGEMENE LEDENVERGADERING in de UITHOEK in
Beatrixoord.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De agenda van de bijeenkomst krijgt u later.

Diversen
Inbraak de Bam.
Onverlaten hebben ingebroken in de Bam en kasten en kastjes, niet alleen van onze
vereniging, opengebroken. Ze hebben niets meegenomen van waarde en dus was er
alleen maar schade. Die is inmiddels hersteld.
Overlijden.
We hebben bericht gekregen dat twee leden van onze vereniging zijn overleden. Namens
de vereniging is er een condoleancebericht gezonden naar de families.
Verzekering van de club en bestuur.
Het bestuur heeft besloten dat de vereniging zich verzekerd tegen der aansprakelijkheid.
Wijzigen naam, statuten en bestuursleden.
Officieel heten we nog steeds een vereniging van ex-hartpatiënten. Ook de sportgroepen
waren oorspronkelijk ingedeeld naar chronische aandoeningen zoals diabetes en COPD.
Nu wordt gekeken naar de mogelijkheden die onze leden hebben. In de Algemene
ledenvergadering van vorig jaar zijn de aangepaste statuten goedgekeurd. Statuten zijn
onderdeel van de juridische status van een vereniging en moeten dus bij de Kamer van
Koophandel gemeld worden. Dat geldt ook voor de bestuursleden van de vereniging. Het
bestuur is sinds vorig jaar ingrijpend veranderd en ook dat zal vastgelegd worden bij de
Kamer van Koophandel. Het moet met een notaris geregeld worden.
Zorgverzekering.
Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te zijn bij verzekeringsmaatschappijen over de status
van De Pomp.
Wij zijn aangesloten bij de Hart & Vaatgroep Nederland. Op haar beurt is de Hart &
Vaatgroep aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland, het vroegere N.C.P.F.
(Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie). Wij kunnen als
patiëntensportvereniging niet aangesloten zijn bij de Patiëntenfederatie Nederland omdat
alleen belangenverenigingen c.q. belangenorganisaties dat kunnen en wij een
uitvoerende organisatie zijn. Op basis van deze gegevens is in sommige gevallen
restitutie van een deel van de contributie mogelijk. U kunt dit bij uw eigen
verzekeringsmaatschappij informeren.

Patiëntenvereniging “de POMP” Voorjaar 2017. Blad 2 van 2 blad(en).

