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Hoofdstuk 1. Voorwoord
Geachte leden en overige belangstellenden,
Met gepaste trots presenteren wij als bestuur van de vereniging “Zorg Collectief Wanroij”
ons 1ste jaarverslag. In dit jaarverslag leggen wij als bestuur verantwoording af van onze
werkzaamheden vanaf 11 mei 2015 de officiële oprichtingsdatum van onze vereniging. In
het jaarverslag leest u hier meer over, waarna wij in het financieel jaarverslag
verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid.
Tenslotte kunt u in hoofdstuk 4 nader kennis nemen van de bestuurssamenstelling.
Het ZCW wil graag samen met de leden van de vereniging , samen met alle inwoners van
Wanroij maar vooral ook samen met andere organisaties en instellingen werkzaam in het
sociale domein van Wanroij zich inzetten voor alle kwetsbare mensen in Wanroij. Dit zonder
onderscheid naar leeftijd, geslacht, religie en nationaliteit. Ons doel is dat we daarmee ons
dorp leefbaar houden maar vooral dat kwetsbare mensen langer met plezier in onze
dorpsgemeenschap kunnen blijven participeren. Dit op basis van solidariteit, wederkerigheid
en vrijwilligheid. Als wij er samen met u in slagen om het enthousiasme van het opstartjaar
te behouden dan gaat dit zeker lukken.
Voor meer informatie over ZCW verwijzen wij u naar de website www.zcw.nu
Mede namens mijn mede bestuursleden spreek ik het vertrouwen uit dat wij op u mogen
rekenen.

Huub van Boekel
Voorzitter

Hoofdstuk 2. Jaarverslag 2015
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de vereniging bestond vanaf de oprichting van de vereniging uit: Huub van
Boekel (voorzitter), Marco Verheijen (secretaris), Tonnie Derks (penningmeester) en uit de
leden Nell van der Velden, Wim Rongen en Germa van de Weem. Het bestuur is benoemd bij
oprichting van de vereniging op 11 mei 2015.
Op de eerst volgende algemene vergadering treedt het bestuur conform statuten volledig af
waarbij de heren Van Boekel, Verheijen en Derks en mevrouw van de Weem zich
herkiesbaar zullen stellen. Namens het bestuur zullen Chantal Daverveld en Henny Brock
voorgedragen worden als nieuwe bestuursleden.
Vergaderingen
In de voorbereidingsfase naar de officiële oprichting heeft de toenmalige
voorbereidingscommissie een groot aantal malen vergaderd en besprekingen gevoerd met
andere organisaties en partijen. Sedert de oprichting op 11 mei 2015 hebben er in totaal 6
bestuursvergaderingen plaats gevonden.
Behalve de bestuursvergaderingen vonden er meerdere vergaderingen plaats met
vrijwilligers en andere organisaties.
Ook heeft er een dorpsbijeenkomst plaatsgevonden op 10 november 2015. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over de plannen van de vereniging. Eerder
heeft op 10 juni 2015 een soortgelijke bijeenkomst plaats gevonden waarbij uitgenodigd
waren alle instanties werkzaam in het sociale domein.
Daarnaast is er regelmatig overleg binnen een platform van Zorgcoöperaties in Noord Oost
Brabant.
Bestuursbeleid
Het bestuursbeleid is in 2015 vooral gericht geweest op de oprichting van de vereniging en
het behoud van ontmoetingsruimte ’t Atrium.
Naast de statuten zijn ook een voorlopig huishoudelijk reglement opgesteld en een concept
beleidsplan.
In de voorbereiding van de oprichting is een weloverwogen besluit gemaakt voor het kiezen
van de verenigingsvorm om daarmee ook duidelijk te maken dat wij er zijn voor en van de
leden. De naam Zorg Collectief Wanroij is bewust gekozen om tot uitdrukking te brengen dat
wij op basis van collectief optreden er willen zijn voor de kwetsbare mensen in Wanroij.
Het behoud van ’t Atrium is mede dankzij de medewerking van alle partijen uitstekend
geslaagd. De daar plaats vindende activiteiten zijn behouden en verder uitgebouwd.

In 2016 wil het bestuur verder werken aan verbreding aan haar dienstverlening.

ANBI
Bij beschikking van 21 oktober 2015 heeft het ZCW een ANBI status verworven. ( ANBI=
Algemeen Nut beogende Instelling). Dit betekent dat zij is erkend als een vereniging zonder
winstoogmerk en dat begunstigers van de vereniging extra fiscale voordelen kunnen
genieten. Ook voor fondswerving is het bezit van de ANBI status een veel gestelde eis.
Waardering voor het Zorg Collectief
Het bestuur van de vereniging heeft het als ontzettend fijn ervaren dat de vereniging veel
waardering heeft mogen ervaren voor haar werkzaamheden. Dit blijkt niet alleen uit diverse
publicaties maar vooral door de vele positieve reacties uit de dorpsgemeenschap. Na de
presentatie van de vereniging op 10 november 2015 is begonnen met het inschrijven van
leden. De teller stond op 31 december 2015 op 195 leden. Bij het schrijven van dit verslag
zijn we inmiddels de 220 leden al gepasseerd.
Ook de financiële ondersteuning van het Zorg Collectief welke wij mochten ontvangen geeft
aan dat er een breed draagvlak voor de vereniging is. Mede daardoor hebben wij kunnen
besluiten om vooralsnog geen contributies te heffen.

Hoofdstuk 3. Financieel jaarverslag 2015
Balans per 31 december 2015
( alle bedragen in €)

31-12 2015

11-05-2015

AKTIVA:
Voorraad:
Voorraad drank en etenswaren

704

0

6.016

0
0
0
0
0
0

1.863

0
0
0

8.583

0

6.135
1.000

0
0

1.448

0
0
0
0

8.583

0

Vorderingen






Lesgelden
Debiteuren
Creditnota’s
Vooruitbetaalde verzekering
Subsidies

432
199
294
91
5.000

Liquide middelen



Rabobank
Kas

1.451
412

TOTAAL AKTIVA

PASSIVA:
Eigen Vermogen:
Algemene reserve
Reserve activiteiten
Kortlopende schulden:
Aanschaffingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten

TOTAAL PASSIVA

500
800
148

Resultatenrekening 2015
( alle bedragen in €)
BATEN
Subsidies
Sponsoring

7.500
938
8.438

Inkomsten ’t Atrium

4.935

Eigen bijdragen activiteiten

3.308

Overige inkomsten
Totaal baten

23
16.704

LASTEN
Inkoop t.b.v. ’t Atrium

1.939

Onkosten activiteiten

1.785

Huisvestingskosten

1.290

Inventariskosten

3.245

Algemene kosten

2.310

Totaal kosten

10.569

Netto resultaat

6.135

Het netto resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Kascommissie:
De kascommissie bestaande uit de leden mevrouw Toos van de Hulsbeek en de heer Willy
Baltussen heeft haar goedkeuring gegeven aan de financiële verantwoording over 2015

Hoofdstuk 4. Bestuur
Bestuurssamenstelling 2015
Voorzitter:
Secretaris
Penningmeester
Leden

Huub van Boekel
Marco Verheijen
Tonnie Derks
Nell van der Velden
Wim Rongen
Germa van de Weem

Rooster van aftreden
Naam
Huub van Boekel
Marco Verheijen
Tonnie Derks
Nell van der Velden
Wim Rongen
Germa van de Weem

2016
X
X
X
X
X
X

2017

2018

2019

Toelichting: Bij de oprichting van de vereniging is in de statuten opgenomen dat alle
oprichters worden benoemd als bestuurslid. Alle benoemende bestuursleden treden tijdens
de 1ste algemene leenvergadering af en kunnen zich herkiesbaar stellen.
In 2016 zal het bestuur een rooster van aftreden opstellen.

