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Hoofdstuk 1. Voorwoord
Beste leden van onze vereniging en overige belangstellenden,
Hierbij presenteren wij u ons jaarverslag 2017. In 2017 hebben wij
samen met onze vrijwilligers de doelstellingen van onze vereniging
verder vorm mogen geven. Bestaande activiteiten werden voortgezet en
waar nodig verbetert, maar ook nieuwe zaken werden opgepakt. De
samenwerking met zusterorganisaties en professionals werkzaam
binnen het sociale domein werd verder geïntensiveerd waardoor een nog
stevigere basis is gelegd voor de toekomst.
In dit jaarverslag zullen wij dit verder toelichten.
Ons ledenaantal is in 2017 ook weer toegenomen waarmee vanuit de
Wanroijse gemeenschap blijk wordt gegeven dat zij ten volle staat achter
dit initiatief. Dit steunt ons in de gedachte dat we door moeten gaan met
de invulling van onze doelstelling te weten dat eenieder op een waardige
en plezierige wijze deel kan blijven uit maken van de Wanroijse woon- en
leefgemeenschap. Dit doen wij met veel plezier samen met onze
vrijwilligers, echter ook daarin moeten we elkaar nog meer weten te
vinden. Ondanks de grote inzet van de bestaande groep vrijwilligers blijft
de behoefte aan een verdere uitbreiding van deze groep nog steeds erg
gewenst.
Zoals uit het financieel verslag zal blijken hebben we het boekjaar 2017
op een goede manier af kunnen sluiten. Nog steeds hebben we geen
contributieregeling in hoeven te voeren zodat er vanuit dat oogpunt geen
drempel bestaat om lid te worden van onze vereniging. Dit mede dankzij
de financiële ondersteuning vanuit diverse organisaties en particulieren.
ZCW draagt de slogan “Voor U, door U” hoog in het vaandel. Laat dat
geen loze kreet zijn en laten we onze saamhorigheid tonen door samen
op te trekken op welke wijze dan ook. Ook uw hulp is daarbij gewenst.
Hier wil ik tenslotte nog namens het Zorg Collectief Wanroij aan
toevoegen “Samen maken we Wanroij nog mooier”!!.
Huub van Boekel
Voorzitter

Hoofdstuk 2. Jaarverslag 2017
2.1

Bestuurssamenstelling

Bij aanvang van het verenigingsjaar 2017 bestond het bestuur uit 6
bestuursleden. Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 maart
2017 zijn afgetreden mevrouw Chantal Daverveld-van Gorp en de heer
Tonnie Derks. Nieuw benoemd is de heer Guus Bens.
De bestuurssamenstelling per 31 december 2017 is als volgt:
2.2

Huub van Boekel (voorzitter)
Marco Verheijen ( secretaris)
Guus Bens ( penningmeester)
Germa van de Weem-Martens
Henny Brock- van den Heuvel.
Rooster van aftreden

Door het bestuur is het volgende rooster van aftreden opgesteld:
Uitgangspunten:
Maximum termijn is 3 jaar; maximale aantal herbenoemingen 2x.
Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet tegelijk af.
Naam/jaar:
2018
Huub van Boekel ( 2016)
Marco Verheijen ( 2016)
X
Guus Bens ( 2017)
Germa van de Weem-Martens ( 2016) X
Henny Brock- van den Heuvel. ( 2016)
2.3

2019
X

2020

2021
X

X
X
X

Vergaderingen

Het bestuur belegt iedere 2 maanden een bestuursvergadering, welke
plaats vindt in ’t Atrium. In 2017 hebben er 7 bestuursvergaderingen
plaats gevonden. Op 30 maart 2017 heeft een algemene
ledenvergadering plaats gevonden waarbij 105 leden aanwezig waren.
Daarnaast vinden er diverse commissievergaderingen plaats onder
leiding van een van de bestuursleden. Het bestuur neemt ook deel aan
bijeenkomsten met zusterverenigingen uit de diverse dorpen in NoordOost Brabant samengevoegd onder de naam “Platform Welzijn en Zorg
Noordoost Brabant”. Daarnaast werd deelgenomen aan seminars en
bijeenkomsten gericht op het werkterrein van onze vereniging.

2.4

Vrijwilligers

De vereniging steunt op een groot aantal vrijwilligers. In 2017 zijn de
vrijwilligers van ons Zorgcollectief samen met de vrijwilligers van De
Lookant en dagbesteding De Koffiepot ondergebracht in een
vrijwilligerspoule met het doel de bevordering van de onderlinge
samenwerking, scholing en uitwisseling van kennis en ervaringen. Totaal
kende deze vrijwilligerspoule op 31 december 2017 ongeveer 80
vrijwilligers die op een of meerdere terreinen werkzaam zijn.
2.5

Werkgroepen

Zorg Collectief Wanroij heeft haar organisatie dusdanig ingericht dat de
door haar verleende diensten worden georganiseerd vanuit diverse
werkgroepen.
Per 31 december 2017 kennen we de volgende werkgroepen:
‘t Atrium:
Deze werkgroep verzorgt de dagelijkse gang van zaken in ’t Atrium
waaronder begrepen de activiteiten die in ’t Atrium plaats vinden.
Deze activiteiten bestaan o.a. uit:
-

Meer bewegen voor ouderen
Spel- en kienmiddag
Maandelijkse ontspanningsavond
Gezamenlijk eten
Biljarten
Wekelijkse H. Mis
Modeshows
Maandelijks koffieuurtje op woensdagochtend

DUO-fiets:
Onze vereniging beschikt over een DUO-fiets waarvan tegen een
geringe vergoeding gebruik kan maken. De werkgroep coördineert het
gebruik van deze dienst.
Maatjes-project:
In 2017 is het “maatjes-project” opgestart waarbij op individuele basis
mensen met een behoefte aan een maatje gekoppeld worden aan
vrijwilligers die hun diensten als maatje aan bieden. Eenieder bepaald

zelf de invulling van de onderlinge contacten. Dit kan zijn het samen
wandelen, fietsen, boodschappen doen, een spelletje spelen of gewoon
gezellig een praatje maken.
Jong ontmoet oud:
Onder deze noemer is in september 2017 gestart met een
uitwisselingsprogramma met Basisschool De Sprong, De Lookant en de
bewoners rond ’t Atrium met als doelstelling om jonge mensen in contact
te brengen met ouderen en om ouderen kennis te laten nemen van het
leven van de huidige jonge generatie. In 2018 is dit
itwisselingsprogramma uitgebreid met de Buitenschoolse opvang van De
Sprong.
Wonen met passende zorg:
Een voorbereidingscommissie is samen met de Dorpsraad en de KBO
gestart met een overleg met diverse instanties in het sociale domein over
de vraag hoe in de toekomst het wonen met passende zorg in Wanroij
gewaarborgd kan worden.
2.6

Bestuursbeleid

In een beleidsplan 2017/2018 heeft het bestuur haar beleidsvoornemens
voor de komende jaren vastgelegd. Eind 2018 zal het bestuur dit
beleidsplan actualiseren.
2.7

Leden

ZCW telde op 1 januari 2017 260 leden. In 2017 hebben zich 39 leden
aangemeld. Er zijn 8 leden uitgeschreven wegens overlijden of
verhuizingen. Per 31 december 2017 waren er 291 leden ingeschreven.
2.8

Fondswerving

De leden van de vereniging zijn geen contributie verschuldigd. De
vereniging voorziet in haar middelen vanuit inkomsten uit ’t Atrium en
activiteiten. Zoals bekend heeft het ZCW een ANBI-status. In 2017 is
met succes een beroep gedaan op de volgende
fondsen/subsidieverstrekkers/giften:
- Rabobank Clubkas Campagne
- Gemeente Sint Anthonis
- Particuliere gift

Hoofdstuk 3. Financieel verslag 2017
3.1

Algemeen

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van
€ 1.369,24, derhalve bijna € 3.000,-- beter dan begroot. Dit mede door
extra ontvangen giften en per saldo iets hogere inkomsten uit
georganiseerde activiteiten. Het in 2016 behaalde positieve resultaat van
€ 3.532,40 is conform besluit van de Algemene ledenvergadering
toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het bestuur zal aan de
Algemene ledenvergadering 2018 voorstellen om het positieve resultaat
2017 eveneens aan de Algemene Reserve toe te voegen.
Na goedkeuring hiervoor bedraagt het eigen Vermogen van de
vereniging per 31 december 2017 € 11.036,93 waarmee voldaan wordt
aan een eerder genomen besluit dat het Eigen Vermogen tenminste
gelijk moet zijn aan 1x de jaarlijkse kosten.
Voor het jaar 2018 is een negatief resultaat begroot van € 1.850,--. Dit
negatieve resultaat kan uit het Eigen Vermogen opgevangen worden.
Bij de oprichting van de vereniging is afgesproken dat onze vereniging in
beginsel geen contributie zal heffen zolang dit financieel verantwoord is.
Het bestuur zal aan de Algemene ledenvergadering dan ook voorstellen
om over 2018 en 2019 geen contributie in te voeren.

3.2 BALANS t/m 31-12-2017 resp 31-12-2016 en 31-12-2015
AKTIVA

Vorderingen
Vorderingen MBVO
Nog te vorderen sponsoring
Nog te vorderen subsidies
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Totaal Vorderingen

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

720,00

1.076,00
1.787,20

432,00

720,00

3.177,70

5.000,00
199,30
385,21
6.016,51

Liquide middelen
Kas
Bank
Totaal Liquide middelen

848,55
8.696,33
9.544,88

0,17
7.346,36
7.346,53

411,50
1.451,42
1.862,92

Voorraden
Voorraad drank 't Atrium
Voorraad koffie en thee
Overige voorraad 't Atrium
Totaal Voorraden

150,52
616,11
93,42
860,05

146,58
624,34
102,52
873,44

160,10
489,49
53,77
703,36

TOTAAL AKTIVA

11,124,93

11.397,67

8.582,79

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Overige reserves
Totaal Eigen Vermogen

9.667,69
1.369,24
11.036,93

9.667,69
0,00
9.667,69

6.135,29
1.000,00
7.135,29

88,00
88,00

1.729,98
1.729,98

1.447,50
1.447,50

11.124,93

11.397,67

8.582,79

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Totaal Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
Verslag kascommissie:
Gecontroleerd en goedgekeurd d.d.
Ria Hendriks
Willy Baltussen

314,50

3.3Winst & verliesrekening 2017 resp. 2016 en 2015
Omschrijving
BATEN:
Totaal Opbrengsten 't Atrium

€

2017
€

2016
€

2015
€

15.900,40

14.998,35

5.655,95

7.955,59

5.967,92

3.311,96

600,00

2.562,80

7.713,00

0,00

0,73

23,18

24.455,99

23.529,80

16.704,09

Totaal Inkopen 't Atrium

8.714,59

7.153,88

1.939,09

Totaal Personele lasten

5.102,54

3.467,57

1.781,01

Totaal Huisvestingskosten

3.963,33

4.328,68

1.290,00

Totaal Inventariskosten

1.329,53

3.243,24

3.244,82

Totaal Reclame en representatiekosten

523,63

598,43

1.043,81

Totaal Kantoorkosten

375,11

325,70

509,45

Totaal Algemene kosten

2.924,30

732,92

685,13

Totaal Financiele lasten

153,72

146,98

75,49

23.086,75

19.997,40

10.568,80

1.369,24

3.532,40

6.135,29

Totaal Opbrengsten activiteiten
Totaal Subsidies en giften
Totaal Financiele baten
TOTAAL BATEN

LASTEN:

TOTAAL LASTEN
RESULTAAT

3.4

Verslag kascommissie

De kascommissie bestaande uit de leden mevrouw Ria Hendriks de heer
Willy Baltussen heeft haar goedkeuring gegeven aan de financiële
verantwoording over het jaar 2017

