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Inleiding
Zorg Collectief Wanroij ( ZCW) is een in 2015 opgerichte vereniging. Het hoofddoel van de vereniging
is het bevorderen dat (kwetsbare-) mensen met plezier in hun dorp kunnen blijven wonen en
participeren in de samenleving door het organiseren van aanvullende diensten en voorzieningen in
Wanroij, op basis van maatschappelijke vraag voor zorgbehoevende inwoners, alsmede het
verminderen van noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Wanroij.

Visie
De vereniging “Zorg Collectief Wanroij” meent dat de kracht van het dorp, de gemeenschapszin het
beste antwoord is op de problemen die ons staan te wachten. Dit wil de vereniging ook uitdrukken
met het motto ‘voor u, door u’. In de keuze voor de naam is bewust het woord “Collectief”
opgenomen. Niemand kan het alleen, maar samen redden we het wel. De tijd van passief afwachten
tot iemand ons komt helpen is voorbij. Wie hulp nodig heeft krijgt hulp, maar we verwachten ook dat
iedereen zijn steentje bijdraagt. Dit doen we niet vanuit de gedachte van ‘voor wat hoort wat’, maar
vanuit het idee dat mensen hierdoor actief deel gaan uitmaken van de dorpsgemeenschap. Je hoort
erbij, ook al ben je oud of ziek en kun je niet meer zoveel. De vereniging is er van overtuigd dat
mensen zich beter gaan voelen als ze niet alleen aangesproken worden op hetgeen ze niet meer
kunnen, maar juist ook op hetgeen ze nog wel kunnen.

Doelgroep
Alle inwoners van Wanroij ongeacht leeftijd. Mensen die hulp nodig hebben doordat zij kwetsbaar
zijn, mensen die hulp willen geven en mantelzorgers.

Organisatie
Zorg Collectief Wanroij vindt het belangrijk dat de organisatie grotendeels zelfsturend en lerend is.
Dit verhoogt het draagvlak, zorgt dat mensen actief deel uitmaken van de organisatie en zorgt dat de
organisatie flexibel kan inspringen op veranderingen die ons de komende jaren staan te wachten. Het
bestuur heeft contacten met derde partijen, zoals welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, gemeente
met als doel tot een gezamenlijke aanpak te komen van hulpvragen van de inwoners van Wanroij.
Door de keuze van de verenigingsstructuur is een optimale ledeninvloed gewaarborgd.
De vereniging maakt gebruik van werkgroepen die een grote mate van zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid kennen. De werkgroepen onderstrepen het beleid van de vereniging leggen
verantwoording af aan het bestuur over haar uitvoering van werkzaamheden.
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Huidige activiteiten:
ZCW is voornemens de bestaande activiteiten te handhaven en waar mogelijk te versterken. Hierin
bestaat naar wij ervaren meer en meer behoefte. Deze huidige activiteiten bestaan uit:
1. Beheer van ’t Atrium met daarbinnen het aanbieden van diverse activiteiten te weten:
a. Meer bewegen voor ouderen
b. Gezamenlijk eten
c. Kien en spelmiddagen
d. Biljarten
e. Ontspanningsavonden
f. Faciliteren ouderenkoor
g. Faciliteren modeshows
h. Faciliteren wekelijkse H. Mis
i. Inloopochtend met gratis koffie uurtje
2. Exploitatie DUO fiets
3. Rolstoelwandelingen

Nieuwe activiteiten:
Zorgcollectief Wanroij wil in samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties en de professionele
zorg- en welzijnsorganisaties nieuwe activiteiten ontwikkelen gebaseerd op burgerparticipatie, op
solidariteit en vanuit het uitgangspunt “voor u, door u”. Deze nieuwe activiteiten dienen zich niet
uitsluitend te richten op activiteiten binnen ’t Atrium en ook niet uitsluitend op (kwetsbare-)
ouderen.
Uitgangspunt blijft ook dat er sprake moet zijn van aanvullende diensten of deelname aan bestaande
activiteiten georganiseerd door andere organisaties.
In de komende tijd zal ook overleg gevoerd gaan worden met de zorgorganisatie Pantein/De Lookant
en Pantein/Thuiszorg om te onderzoeken hoe het ZCW een bijdrage kan leveren aan deze organisatie
en hoe Pantein een bijdrage kan leveren aan het ZCW. Doelstelling is de verankering en waar
mogelijk versterking van deze voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg in de Wanroijse
gemeenschap
In overleg met de Dorpsraad zal verder gekeken worden naar de behoefte binnen de Wanroijse
gemeenschap voor wat betreft voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg.
Vervolgens kan dan bekeken worden welke rol het ZCW hierin kan vervullen.
Het ZCW streeft naar handhaving en waar gewenst versterking van haar contacten met alle
organisaties binnen het sociale domein met het doel een betere dienstverlening aan- en een betere
toegankelijkheid voor de kwetsbare mensen in Wanroij door deze organisaties en door het ZCW.
2

Leden:
ZCW streeft naar een verdere groei van het aantal leden waardoor haar positie binnen en buiten de
Wanroijse gemeenschap verder versterkt wordt. Zij tracht dit te bereiken door een ledencampagne
waarin alle bevolkingsgroepen in Wanroij betrokken worden.
De ( digitale-) informatievoorziening aan de leden zal verder vorm gegeven worden om zodoende de
herkenbaarheid van de vereniging te vergroten. Het ZCW streeft naar een grotere zichtbaarheid in de
gemeenschap.

Financiering
De vereniging vraagt op dit moment geen contributie van haar leden. Zij vindt dat de vereniging
toegankelijk moet zijn voor alle mensen uit de Wanroijse gemeenschap.
De financiering van de vereniging vind tot op dit moment plaats uit opbrengsten uit georganiseerde
activiteiten, barinkomsten in ’t Atrium, donaties, sponsoring. Daarnaast is de verenging, ondersteund
door haar leden pro actief in het vinden van aanvullende inkomsten.
Voor 2017- 2018 wil de vereniging dit beleid voortzetten onder de voorwaarden dat het
voortbestaan van de vereniging gewaarborgd is.
De vereniging vertrouwt op de gemeenschapszin in Wanroij.
Projectmatig zal een beroep worden gedaan op de Gemeente Sint Anthonis en Goede Doelen
Fondsen en het bedrijfsleven.
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