
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 

RSI-vereniging op 5 maart 2016, BCN te Utrecht 

Aanwezigen:  A.M. Oudshoff (voorzitter, waarnemend secretaris, verslag),  R. Alberts (algemeen 
bestuurslid), K. Jackson (algemeen bestuurslid), A. van der Put (beoogd penningmeester), L. van Dun 
(accountant, toehoorder), T. Kroon (accountant, toehoorder), , J. Kuppen (bureau FBPN), J.H.M. 

Laros-Pennings, M. Tjong, R. Strootman, F..H.H.M. Rutten, C.E. De Wit, C.H. Werk, J. Huisman, B. te 
Winkel. 

1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en vraagt en krijgt goedkeuring

voor de agenda zoals deze is samengesteld.  

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2015

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, met dank aan Aafke Huininga. 

4. Toelichting en goedkeuring van de jaarrekening en jaarverslag 2015

Toelichting door de beoogd penningmeester: in 2015 is redelijk volgens de begroting gedraaid en is 
uitgekomen op een heel klein verlies van enkele honderden euro’s. De accountant geeft aan het 
prijzenswaardig te vinden dat de vereniging ondanks de forse teruggang in subsidie de 
hoofdactiviteiten overeind heeft kunnen houden en dat vorig jaar een nieuw bestuur is aangetreden 
dat de schouders eronder heeft gezet. De jaarrekening 2015 wordt goedgekeurd.    

De financiële positie van de vereniging is vergelijkbaar met die van voorgaande jaren, hoewel de 
inkomsten door een dalend ledenaantal en de teruglopende subsidie aanzienlijk zijn teruggelopen. 
De uitgaven, bestaande uit ondersteuning door het FBPN en onkosten gemaakt voor uitvoering van 
het activiteitenprogramma, zijn hierop aangepast, zodat de reserves niet behoefden te worden 
ingezet.  

Een aantal hoogtepunten uit 2015 worden door de voorzitter toegelicht: 

 Factsheet met cijfers over RSI om duidelijkheid te geven aan de media en anderen over de
ernst en omvang van RSI, leidend tot veel persaandacht rond Internationale RSI-dag;

 Overstap naar stichting MEO voor eindredactie, vormgeving, drukken en verzenden van het
RSI-Magazine. Stichting MEO biedt werkervaringsplaatsen voor oa autistische jongeren. Door
hun gunstige prijsstelling kunnen we van 2 naar 4 Magazines per jaar terug;

 Opleiden van twee nieuwe ervaringsdeskundige coaches;

 Goedbezochte jubileummiddag op 28 februari met meer dan 50 deelnemers

Daarna wordt het jaarverslag pagina voor pagina doorgelopen. Opmerkingen: 

 Blz 3 “nog ongeveer 1.000 leden” liever “ongeveer 1.000 leden” ;

 Blz 4: zijn de belkosten van de RSI-lijn nu voor de vereniging? Nee, bellers betalen zelf alleen
de gebruikelijke belkosten;

 Complimenten voor het vlot geschreven en goed leesbare verslag;

 Blz 5: vindt er nog wel onderzoek naar RSI plaats? Antwoord: minder dan jaren geleden, met
name nog promotie-onderzoeken. In 2016 kijken we of we onderzoek kunnen uitzetten bij



studenten. Eén aanwezige heeft meegedaan aan onderzoek in Nijmegen naar kracht en 
belasting. Bestuurslid K. Jackson geeft aan dat er geen onderzoek te vinden is over kinderen 
en smartphones en de effecten daarvan.  

 Blz 5: R. Alberts geeft aan dat op 3 miljoen joggers vorig jaar 710.000 blessures waren, hij
relateert dat aan ongezonder bewegen. Verbazing bij werkplekonderzoek: er wordt alleen
gekeken naar houding, niet gevraagd naar werkbelasting, afwisseling in werkzaamheden,
activiteiten thuis etc. Is ook nog eens reactief, alleen bij klachten. Arbowet wordt tav
verplichte Risico Inventarisatie & Evaluaties ook niet goed nageleefd, aandachtspunt voor de
vereniging.

 Blz 5: kunnen we nog steeds gebruik maken van het juridisch steunpunt, bestaat dat nog?
Actie bestuur om dit uit te zoeken. Vraag telefoondienst over zelfstandige werd door CNV
beantwoord, door FNV niet. Lid vakbond kan daar steun vragen.

 Blz 6: Jammer dat er geen overleg is geweest met Adviesraad, betrokkenheid belangrijk.
Antwoord: er is wel regelmatig contact geweest via email.

 Blz 7: Hoe gaat het met buitenlandse RSI-verenigingen? In Engeland en Australie nog actieve
zusterverenigingen. In Duitsland een RSI-kliniek en contact met auteur van een boek over
RSI, en contact met Argentinië – iemand die wereldwijd facebook netwerk voor RSI opzet.

 Blz 8: Hoe staat het met de adverteerders op de website, er staan nu minder banners op? Dit
jaar wel aantal nieuwe geworven, ook 1 voor Magazine. Voorzitter stuurt de heer Rutten de
advertentietarieven voor geïnteresseerden.

 Blz 9: Vacatures voor vrijwilligers hangen vandaag aan de muur. Vraag: waar werken de
vrijwilligers, op kantoor in Nijkerk? Antwoord: grotendeels vanuit huis, soms overleg op
centrale locatie of (deels) via Skype.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

5. Decharge Bestuur

De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor 2015. 

6. Begroting en activiteitenplan 2016

De voorzitter geeft een korte toelichting op het activiteitenplan en de begroting zoals die bij de 
subsidieaanvraag zijn ingediend. Een kopie hiervan is bijgevoegd bij de vergaderstukken. Het 
activiteitenplan is ontwikkeld door het bestuur in overleg met de vrijwilligers. Door 
kostenbesparingen bij Magazine en telefoonlijn en nieuwe adverteerders kunnen we van 2 naar 4 
nummers en een extra vrijwilligersmiddag en themadag organiseren in 2016. 

Ontwikkelingen rondom de subsidie waren verontrustend, twee keer een halvering binnen een 
aantal jaren. Een recente evaluatie van het subsidiebeleid geeft aan dat het geld nuttig besteed 
wordt gelukkig, zodat de basissubsidie nog 2 jaar in stand blijft en komend jaar waarschijnlijk iets 
omhoog gaat. Vraag: veranderen de subsidievoorwaarden nog? Antwoord: wellicht wordt de 
subsidiegrond nog uitgebreid naar belangenbehartiging en instandhoudingskosten, grote wens 
patiëntenverenigingen. 

Naar aanleiding van het activiteitenplan komen er een aantal tips en vragen. De telefoondienst wordt 
dit jaar nog erg weinig gebeld. Banner die binnenkort op de website komt helpt hopelijk. Niet gebeld 
worden is vervelend als je tijd vrijgemaakt hebt als vrijwilliger. Recente start emaildienst is 
uitbreiding van de contactmogelijkheden – deze staat nog niet in het activiteitenplan want is een 
recent initiatief. Social media: bewuste keuze maken als vereniging, wat je doet wel actief inzetten. 
Vraag: is chat op de website nog een optie? Antwoord: vanwege de tijdsdruk die dat oplevert (niet 
RSI-vriendelijk) houden we het voorlopig bij email. 



R. Strootman geeft aan dat een student communicatie aan de VU wellicht kan helpen bij de inzet van 
social media. F. Rutten geeft aan dat de kosten voor website hosting wellicht omlaag kunnen via een 
ANBI programma van Microsoft bijvoorbeeld. Iemand oppert de mogelijkheid om een pop-up te 
laten verschijnen bij langer websitebezoek met de tip om de RSI-lijn te bellen of de coaches te 
mailen.  

7. Samenstelling bestuur

De voorzitter kondigt aan dat André van der Put verkiesbaar is als penningmeester. Hij is sinds 
september 2015 penningmeester a.i. en het bestuur is heel blij met deze zeer gewenste aanvulling en 
expertise. André heeft alle financiële stukken voor de ALV voorbereid. Hij wordt met algemene 
stemmen en applaus benoemd.  

Het bestuur mist nog node een secretaris en een extra algemeen bestuurslid, en een hoofdredacteur, 
kandidaten worden opgeroepen zich te melden. 

8. Rondvraag en sluiting

Nadat er geen verdere vragen naar voren komen sluit de voorzitter de vergadering en kunnen de 

betrokkenen zich gaan voorbereiden op de inhoudelijke themamiddag, waarvoor de gasten en 

sprekers zich reeds melden.  

3 maart 2017 

A.M. Oudshoff 


