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Hoofdstuk 1. Voorwoord
Beste leden van onze vereniging en overige belangstellenden,
Voor u ligt het 2de jaarverslag van onze nog jonge vereniging. Nadat de
vereniging in 2015 is opgericht heeft zij in het 1ste volle kalenderjaar van
haar bestaan hard gewerkt naar een stevige verankering van het
zorgcollectief in de Wanroijse gemeenschap. Daarbij zijn met
ondersteuning van vele vrijwilligers en begunstigers grote stappen gezet
maar tegelijkertijd constateert het bestuur dat er nog veel gedaan kan
worden. Dat kan zij als bestuur niet alleen daar is een flinke
ondersteuning van de hele gemeenschap voor nodig. Gelukkig heeft al
een flink deel van onze Wanroijse gemeenschap haar ondersteuning
uitgesproken door een lidmaatschap van onze vereniging. Het
lidmaatschap geeft niet alleen blijk van waardering maar geeft u allen
ook de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten over het beleid
van de vereniging. ZCW draagt de slogan “Voor u, door U” met volle
overtuiging uit. Het is dan ook een vanzelfsprekendheid dat haar bestuur
middels dit jaarverslag verantwoording aflegt over het gevoerde beleid
afgelopen jaar. U allen nodigen wij ook graag om in het komende jaar
deel uit te maken van dit prachtig initiatief. Dat kunt u op vele manieren
doen maar dat begint vooral door uw lidmaatschap en door uw
betrokkenheid te tonen bij bijeenkomsten of als vrijwilliger.
Zorg Collectief Wanroij, een parel in de Wanroijse Gemeenschap.
Huub van Boekel
Voorzitter

Hoofdstuk 2. Jaarverslag 2016
Bestuurssamenstelling
Bij aanvang van het verenigingsjaar 2016 bestond het bestuur uit de 6
oprichters van de vereniging in 2015 te weten: Huub van Boekel (
voorzitter), Marco Verheijen (secretaris) Tonnie Derks ( penningmeester)
en uit de leden Nell van de Velden, Wim Rongen en Germa van de
Weem.
Conform de opgestelde statuten is het bestuur op de 1ste algemene
ledenvergadering van 20 maart 2016 voltallig afgetreden en is er een
nieuw bestuur benoemd welke aan haar 1ste zittingsperiode is begonnen.
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn als bestuurslid benoemd:
-

Huub van Boekel (voorzitter)
Marco Verheijen ( secretaris)
Chantal Daverveld-van Gorp ( penningmeester)
Tonnie Derks
Germa van de Weem-Martens
Henny Brock- van den Heuvel.

Rooster van aftreden
Door het bestuur is het volgende rooster van aftreden opgesteld:
Rooster van aftreden vastgesteld 8 maart 2017
Maximum termijn is 3 jaar; aantal herbenoemingen 2x
Uitgangspunt: Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet
tegelijk af.
Jaar:
2016
2017
2018
2019

naam aftredend lid 1
Start bestuur
Chantal Daverveld
Marco Verheijen
Huub van Boekel

naam aftredend lid 2:
Tonnie Derks
Germa van de Weem
Henny Brock

Vergaderingen
Het bestuur belegt iedere 2 maanden een bestuursvergadering, welke
plaats vindt in ’t Atrium. In 2016 hebben er 7 bestuursvergadering plaats
gevonden. Op 22 maart 2016 heeft en een algemene ledenvergadering
plaats gevonden waarbij 75 leden aanwezig waren. Daarnaast vinden er
diverse commissievergaderingen plaats onder leiding van 1 van de
bestuursleden. Het bestuur neemt ook deel aan bijeenkomsten met

zusterverenigingen uit de diverse dorpen in Noord-Oost Brabant
samengevoegd onder de naam “Platform Welzijn en Zorg Noordoost
Brabant”.
Vrijwilligers
De vereniging steunt op een groot aantal vrijwilligers die met name actief
zijn in ’t Atrium. In 2016 is een werkgroep opgericht welke de organisatie
rond het gebruik van de DUO-fiets coördineert. Bij incidentele activiteiten
zoals de rolstoelwandeling en de Jan Linders actie wordt incidenteel een
beroep gedaan op haar leden. Voor de vaste vrijwilligers is in december
2016 een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd welke goed bezocht is
geworden.
Bestuursbeleid
In het jaar 2016 heeft het bestuur ingezet op een verdere verbetering
van de organisatie door formalisering van diverse zaken uit de
oprichtingsvergadering. De 1ste algemene ledenvergadering heeft plaats
gevonden, het huishoudelijk reglement en het beleidsplan zijn
gepresenteerd en goedgekeurd en de financiële administratie is volledig
ingericht.
In 2016 hebben er diverse gesprekken plaats gevonden met instanties
uit het sociale domein. Deze gesprekken dienen ter afstemming van de
onderlinge samenhang en als inspiratie voor de toekomstige activiteiten
zoals die het ZCW ontwikkeld worden. Een belangrijke gesprekspartner
in deze is zorginstelling Pantein. Gesproken wordt over de gewenste
invulling van de zorg en welzijn in Wanroij.
In een concept beleidsplan 2017/2018 heeft het bestuur haar
beleidsvoornemens voor de komende jaren vastgelegd.
Leden:
ZCW telde op 1 januari 2016 195 leden. In 2016 hebben zich 68 leden
aangemeld. Er zijn 3 leden uitgeschreven wegens overlijden of
verhuizingen. Per 31 december 2016 waren er 260 leden ingeschreven.

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 2016 is
met succes een beroep gedaan op de volgende fondsen:
-

Rabobank Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid
Rabobank Clubkas Campagne
Vereniging van oud carnavalsprinsen: “De blau padden”
Jan Linders Goede Doelen Fonds

Verder is met behulp van plaatselijke ondernemers een terras aangelegd
bij ’t Atrium.

Hoofdstuk 3. Financieel verslag 2015
Algemeen
De vereniging kan voor het jaar 2016 met tevredenheid terugkijken op
haar financiële huishouding. Door de aanschaf van een professioneel
boekhoudpakket is er een gedegen structuur gelegd onder de financiële
administratie. Teneinde eenieder in de gelegnheid te stellen lid te
kunnen worden van ZCW is er voor gekozen om het lidmaatschap vrij te
laten van contributie. De lopende kosten worden voldaan uit inkomsten
uit ’t Atrium en activiteiten. Incidentele uitgaven worden zoveel mogelijk
voldaan door een beroep te doen op diverse ondersteuningsfondsen of
eenmalige acties. Hierbij is met succes een beroep gedaan op de vele
vrijwilligers van de vereniging. In het opgestelde financiële overzichten
zijn de kosten van de aanschaf verminderd met de verkregen subsidies.
Verder zijn zowel de activa als passiva opgenomen tegen nominale
waarde. Om ook in de toekomst haar dienstverlening te kunnen
waarborgen streeft de vereniging naar een Eigen Vermogen ter grootte
van de vaste kosten. Deze kosten bedroegen in 2016 ongeveer € 9.000
terwijl het Eigen Vermogen na toevoeging van het resultaat 2016 € 9.667
bedroeg. Hiermee is de doelstelling derhalve behaald. In 2017 zal het
verwachte resultaat volgens de begroting € 1.450 negatief zijn door
minder begrote sponsorinkomsten en hogere kosten i.v.m. nieuwe
activiteiten. Dit negatieve resultaat kan uit het Eigen Vermogen
opgevangen worden.

BALANS t/m 31-12-2016 resp 31-12-2015
AKTIVA

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

31-12-2016

31-12-2015

1.076,00
1.787,20

432,00

3.177,70

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

Liquide middelen
Kas
Bank
Totaal Liquide middelen

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

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

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

11.397,67

8.582,79

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Overige reserves
Totaal Eigen Vermogen

9.667,69
0,00
9.667,69

6.135,29
1.000,00
7.135,29

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Totaal Kortlopende schulden

1.729,98
1.729,98

1.447,50
1.447,50

11.397,67

8.582,79

TOTAAL AKTIVA

TOTAAL PASSIVA

314,50

Resultatenrekening 2016 resp. 2015
Omschrijving
BATEN:
Opbrengsten 't Atrium
Contante verkopen 't Atrium
Verkopen feesten / koffietafel 't Atrium
Opbrengst gezamelijk eten
Opbrengst activiteiten Atrium
Zaalhuur 't Atrium
Opbrengst biljart
Totaal Opbrengsten 't Atrium
Opbrengsten activiteiten
Opbrengst MBVO
Opbrengst DUO fiets
Giften en donaties
Totaal Opbrengsten activiteiten
Subsidies en giften
Subsidies
Sponsoring
Totaal Subsidies en giften
Overige Baten
Overige baten
Totaal Financiele baten
TOTAAL BATEN

2016
€

2015
€

5.655,65
3.214,70
2.960,00
2.855,40
185,00
127,60
14.998,35

3.411,30
1.523,85
660,00
60,80
5.655,95

4.736,00
50,00
1.181,92
5.967,92

2.587,00
724,96
3.311,96

2.562,80
2.562,80

7.500,00
213,00
7.713,00

0,73
0,73

23,18
23,18

23.529,80

16.704,09

1.198,06
1.617,05
2.400,67
959,47
978,63
7.153,88

789,73
1.019,27
13,09
1.939,09

LASTEN:
Inkopen 't Atrium
Inkopen drank 't Atrium
Inkoop koffie en thee 't Atrium
Inkoop gezamelijk eten
Inkoop etenswaar en gebak 't Atrium
Overige inkoop 't Atrium
Totaal Inkopen 't Atrium

WINST & VERLIES 2016 resp. 2015
VERVOLG LASTEN
Omschrijving
Personele lasten
Kosten leidster MBVO
Onkosten vrijwilligers
Totaal Personele lasten

2.940,00
527,57
3.467,57

1.539,93
241,08
1.781,01

Huisvestingskosten
Huur 't Atrium
Schoonmaakkosten 't Atrium
Totaal Huisvestingskosten

2.400,00
1.928,68
4.328,68

1.000,00
290,00
1.290,00

Inventariskosten
Kleine aanschaffingen
Onderhoud inventarissen
Huur koffieapparaat
Kosten versieringen e.d.
Totaal Inventariskosten

2.251,64
106,22
721,40
163,98
3.243,24

2.120,41
605,00
519,41
3.244,82

Reclame en representatiekosten
Reclame en advertenties
Representatie en verteer
Vergaderkosten
Totaal Reclame en representatiekosten

56,87
170,16
371,40
598,43

169,91
65,50
808,40
1.043,81

Kantoorkosten
Kosten website
Kopieerkosten
Totaal Kantoorkosten

206,31
119,39
325,70

509,45

Algemene kosten
Oprichtingskosten
Kosten activiteiten
Administratiekosten
Verzekeringen
Overige algemene kosten
Totaal Algemene kosten

0,00
538,06
103,50
91,36
0,00
732,92

225,44
245,00
15,19
199,50
685,13

Financiele lasten
Bankkosten
Totaal Financiele lasten

146,98
146,98

75,49
75,49

19.997,40

10.568,80

3.532,40

6.135,29

TOTAAL LASTEN
RESULTAAT

2016
€

2015
€

509,45

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit de leden mevrouw Toos van de
Hulsbeek en Willy Baltussen heeft haar goedkeuring gegeven aan de
financiële verantwoording over het jaar 2016

