
  

Notulen 1e Algemene Leden Vergadering (ALV) 2016   
 
Hierbij het verslag van de algemene leden jaarvergadering (ALV)van het Zorg Collectief 
Wanroij.  
De algemene ledenvergadering vond plaats op dinsdag 22 maart 2016, aanvang 19.30 uur in 
’t Wapen van Wanroij. 
Hierbij waren ca. 75 leden aanwezig. 
 
Notulist : Marco Verheijen, secretaris ZCW. 
Voorzitter : Huub van Boekel, voorzitter ZCW 
 
Deze notulen zijn goedgekeurd en voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering ZCW van 
21 april 2016 en zullen in de eerst volgende Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring 
en definitieve vaststelling worden geagendeerd. 
 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
Alvorens de vergadering te starten wordt gerefereerd aan de verschrikkelijke 
gebeurtenissen in Brussel (bomaanslagen). 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
De gepresenteerde powerpoint presentatie maakt onderdeel uit van het verslag. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor de ALV. 
 

4. Verslag dorpsbijeenkomst 10 november 2015 
Marco Verheijen licht kort de inhoud van die avond toe.  
 

5. Vaststelling huishoudelijk reglement van de vereniging* 
De volledige versie is op de website opgenomen en is openbaar. 
De belangrijkste zaken worden toegelicht. Er zijn geen vragen. 
Besluit: De ALV stemt in met het huishoudelijk reglement en dit is hiermee 
vastgesteld en definitief. 
 

6. Goedkeuring beleidsplan 2015-2016** 
De volledige versie is op de website opgenomen en is openbaar. 
In 2016 zal gestart worden met een beleidsplan voor 2017 en verder. 
De belangrijkste zaken worden toegelicht. Er zijn geen vragen. 
Besluit: De ALV stemt in met het beleidsplan 2015-2016 en dit is hiermee vastgesteld 
en definitief. 
 



  

7. Financiële zaken: 
Tonnie Derks licht dit agendapunt toe. 
- ANBI-status wordt toegelicht. 
- Jaarverslag 2015 

De volledige versie wordt op de website opgenomen en is openbaar. 
De belangrijkste zaken worden toegelicht. ZCW heeft momenteel 225 leden. 
Tevens worden de resultatenrekening 2015 en balans mei en ultimo 2015 
toegelicht. Er zijn geen vragen over het jaarverslag. 
Besluit: De ALV stemt in met het jaarverslag 2015 en dit is hiermee vastgesteld en 
definitief. 

- Begroting 2016 
De belangrijkste zaken worden toegelicht.  
Er zijn geen vragen over de begroting 2016. 
Het voorstel is om de contributie voor 2016 ‘gratis’ te houden. 
Besluit: De ALV stemt in met de begroting 2016 en de ‘gratis’ contributie en deze 
zijn hiermee vastgesteld en definitief. 

- Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Toos van de Hulsbeek en Willy Baltussen. Willy is 
verhinderd deze avond. De kascontrole is medio maart 2016 uitgevoerd bij de 
voorzitter. Toos licht de bevindingen namens de kascommissie toe en wees op 
het ontbreken van enkele bonnetjes in de aanvangsmaanden van de vereniging. 
De kascommissie heeft het financieel verslag unaniem goedgekeurd. 

- Decharge bestuur 
Besluit: De ALV stemt in met het jaarverslag 2015 en dit is hiermee vastgesteld en 
definitief en verleent hiermee decharge aan het bestuur. 
 

8. Bestuursverkiezing *** 
De voorzitter licht de procedure toe. 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. 
Het hele bestuur treedt af en een deel hiervan is herkiesbaar. 
De kandidaten Henny Brock en Chantal Daverveld. 
Na voorstel van de voorzitter en goedkeuring van de  ALV vindt de stemming over de 
kandidaatstelling per handopsteking per kandidaat plaats.  
Marco Verheijen   : akkoord ALV (ws. secretaris) 
Tonnie Derks    : akkoord ALV 
Germa van de Weem   : akkoord ALV 
Chantal Daverveld –    : akkoord ALV (ws. penningmeester) 
Henny Brock    : akkoord ALV 
Huub van Boekel   : akkoord ALV (ws. voorzitter) 
Namens de bestuursleden bedankt de voorzitter de ALV voor het vertrouwen. 
De rolverdeling binnen het bestuur wordt definitief vastgesteld in de eerste 
bestuursvergadering.  
De leden zijn benoemd voor 3 jaar, met een evt. herbenoeming van 2x 3 jaar. Er zal 
nog een rooster van aftreden opgesteld worden. 
 



  

9. Pauze 
 

10. Stand van zaken en hoe verder. 
De voorzitter licht een aantal zaken toe, o.a.: 
- Werkgroep ’t Atrium: ontmoetingsplek voor alle kwetsbare mensen in heel 

Wanroij; er wordt een oproep gedaan om andere doelgroep-mensen te 
stimuleren naar ’t Atrium te komen; Er is subsidie van de Rabobank en de Blau  
Padden ontvangen om een zgn. ringleiding te realiseren in ’t Atrium. 

- Potentiële werkgroep DUO-fiets: ZCW heeft deze overgenomen van Pantein.  
ZCW wil het gebruik stimuleren en faciliteren. Daar zijn mensen voor nodig, voor 
o.a. onderhoud, planning en het begeleiden van de gebruikers van de DUO fiets. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden.  

- Themabijeenkomsten: bijvoorbeeld over openbaar vervoer, zorg in het algemeen. 
Alleen thema’s waar echt behoefte aan is. 

- Inrichten centraal informatiepunt: er zijn ideeën voor een digitaal informatiepunt 
(via de website ZCW) en een fysiek informatiepunt in ’t Atrium op diverse 
gebieden waar behoefte aan is door de doelgroep; 

- De voorzitter gaat verder in op het begrip ‘dienstverlening’ door ZCW en de 
prioriteitenstelling voor komend jaar. 

- Activiteiten Jan Linders: ZCW is het goede doel dat door  Jan Linders ondersteund 
wordt in 2016. Hier zijn nog wel vrijwilligers voor nodig. 

- Tevens wordt nogmaals gewezen op de ANBI-status. Het is fiscaal aantrekkelijk 
om te schenken aan ZCW. 
 

Tevens worden er diverse vragen gesteld en zijn er enkele suggesties van de 
aanwezigen: 

- Vraag: wat is het verschil tussen ’t Atrium en de Lookant?  
Antwoord: de Lookant is van Pantein en  het verpleeghuis en staat helemaal los 
van ’t Atrium, wel wordt samengewerkt. 

- Vraag: kan het ZCW voldoende zorg bieden voor de doelgroep zoals ZCW die voor 
ogen heeft.  
Antwoord: op dit moment niet. Wel worden er diverse gesprekken gevoerd met 
organisaties binnen het sociale domein. Naast zorg, ook aandacht voor welzijn 
van de doelgroep. 

- Vraag: in de zomer kan het erg warm zijn in ’t Atrium, heeft ZCW hier aandacht 
voor? Antwoord: het heeft de aandacht, goede oplossingen zijn erg kostbaar; 
tevens is het pand eigendom van Mooiland en die spelen hier dus ook een 
belangrijke rol in. 

- Suggestie betreffende welzijn toevoegen aan ZCW: Het zit al in de letters van 
ZCW: Zorg en Welzijn Coöperatie. Een mooie suggestie. ZCW gaat vooral met 
partners in het sociaal domein dit verder verkennen. 
 



  

- Opmerking over contributie: er wordt gewezen op de ‘innings’datum van de 
contributie in relatie tot de ALV die de contributie vaststelt; tijdsvolgordelijk lijkt 
dit niet helemaal aan te sluiten. 

- Opmerking: Er zijn vooral ouderen aanwezig. Is er ook aandacht voor     
ledenwerving van jongeren die dan ook vrijwilligerswerk kunnen doen? De 
grootste doelgroep (kwetsbaren) zijn ook ouderen. ZCW staat zeker open voor 
ideeën. 

- Vraag: Asielzoekers en vluchtelingen: heeft ZCW daar ook aandacht voor? Als 
daar behoefte aan is staat ZCW daar open voor. Ook hier zijn echter ook 
professionele organisaties voor die hierin gespecialiseerd zijn.  

 
De voorzitter bedankt Nell van der Velden en Wim Rongen voor de inzet voor ZCW 
afgelopen periode en zet ze in het zonnetje met een bloemetje. De zaal geeft beiden 
een warm applaus. Nell spreekt nog een kort dankwoordje uit, ook namens Wim. 
 

11. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de komst en roept iedereen om suggesties 
aan de dragen voor en  in de toekomst. Tonnie Derks bedankt ook alle aanwezigen en 
in het bijzonder ook de voorzitter Huub van Boekel. 
Er wordt als afsluiting nog een youtube filmpje getoond van het MBVO (meer 
bewegen voor ouderen). 

* Het huishoudelijk reglement vindt u terug op www.zcw.nu 

** Het beleidsplan vindt u terug op www.zcw.nu 

 


