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Hoofdstuk 1. Voorwoord 
Beste leden van onze vereniging en overige belangstellenden, 
Graag presenteren wij u het jaarverslag 2020 waarbij we terugkijken op een bijzonder 
jaar. Een in alle opzichten bijzonder jaar, waarin alles ineens anders lijkt te zijn 
geworden. Aan het begin van het jaar had bijna niemand van ons gehoord van 
COVID-19, oftewel het coronavirus. De eerste maanden  leek het nog een beetje   
een-ver-van-mijn-bed-show, die zich afspeelde in China. Al snel werd dit beeld 
achterhaald en zaten en zitten we er nog zelf midden in. De maatschappij raakte 
ontwricht, de zorg kwam onder zware druk te staan en velen van ons werden direct- 
of indirect geconfronteerd met de gevolgen van dit afschuwelijke virus. Ons 
persoonlijk welbevinden werd zwaar op de proef gesteld zoals ook de economische 
en maatschappelijk gevolgen van dit rondwarende virus. Veel is er gedaan om het 
virus onder controle te krijgen, inspanningen en opgelegde maatregelen die zwaar 
vielen maar ook onvermijdbaar waren. Tegelijkertijd werd ook keihard gewerkt aan 
een vaccin dat het virus de baas kan. In recordtempo werd met vallen en opstaan dit 
ontwikkeld en inmiddels ook op grote schaal toegediend. 
Op dit moment lijkt het erop dat we perspectief krijgen op het onder de knie krijgen 
van het virus en dat we langzamerhand toe kunnen gaan werken aan een terugkeer 
naar een normale maatschappij, waarin we ons weer vrij kunnen gaan voelen. Vrij 
om weer elkaar te ontmoeten, vrij om weer te gaan sporten, een terras te bezoeken 
of naar een bioscoop of theater te gaan. Wij kijken er naar uit, U ook? 
Dat deze crisis niet aan het ZCW voorbij is gegaan zal u niet bevreemden. Na een 
voortvarend begin hebben wij de meeste activiteiten van de agenda moeten halen. 
De geplande jaarvergadering 2020 hebben we uiteindelijk digitaal moeten doen, 
maar nog belangrijker de meeste activiteiten, bedoeld voor onze leden, konden geen 
doorgang vinden. De opgelegde maatregelen, gericht op de bescherming van uw 
gezondheid, lieten dat niet toe. En dat alles juist in een tijd waarin behoefte aan 
onderling contact, behoefte aan aandacht, juist zo belangrijk is. Gelukkig konden we 
mondjesmaat toch wat bieden, maar dat was zeer beperkt. Dat heeft ons pijn 
gedaan, maar we hadden het te accepteren. Maar zoals gezegd: er is nieuw 
perspectief en dat geeft ons goede hoop dat wij in de loop van de komende maanden 
een en ander weer op kunnen pakken. Wij rekenen daarbij ook weer op de inzet van 
onze vrijwilligers, onmisbaar om dit te kunnen realiseren. Wat we geleerd hebben 
van de achter ons liggende periode is, dat we nog meer aandacht voor elkaar 
moeten hebben, dat we elkaar nodig hebben en dat de professionele zorgverleners 
onze steun nodig hebben om ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen blijven 
leveren. Als zorgcollectief willen wij ons daar ook graag voor inzetten. Samen met u 
kijken hoe we een leefgemeenschap kunnen ontwikkelen, waarin iedereen zich thuis 
voelt en waaraan iedereen kan deelnemen. 
Tenslotte willen wij ieder bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor 
onze vereniging, al onze vrijwilligers, mijn medebestuurders en onze partners binnen 
het sociale domein. 
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.  
Hier wil ik nog namens het Zorg Collectief Wanroij aan toevoegen: 
 “Samen maken we Wanroij nog mooier” !! 
 
Huub van Boekel 
Voorzitter ZCW  
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Hoofdstuk 2. Inleiding 
Het jaarverslag 2020 dat voor u ligt ziet er ander uit dan voorgaande jaren. 
We hebben gekozen voor een beknopte verslaglegging op hoofdlijnen.  
De reden is dat door het coronavirus de hele maatschappij geraakt is tot in haar 
voegen. 
Ook de activiteiten van het ZCW zijn al snel in het begin van 2020 stopgezet. 
Dat is een grote tegenvaller voor de bezoekers van de activiteiten en zeker ook voor 
al de vrijwilligers van het ZCW, die zich met hart en ziel inzetten. 
Deze mensen zorgen voor elkaar en belichamen ons  motto: “Voor elkaar en door 
elkaar”. 
 
  
 
Hoofdstuk 3. Jaarverslag 2020 
Bestuurssamenstelling 
 
Bij aanvang van het verenigingsjaar 2020 bestond het bestuur uit 6 bestuursleden. 
Tijdens de digitale algemene ledenvergadering oktober 2020 is mevrouw Henny 
Brock-van den Heuvel afgetreden wegens verhuizing naar een andere gemeente. 
Mevrouw Tamara Rongen-van de Kolk is aangetreden als nieuw bestuurslid. 
 
De bestuurssamenstelling per 31 december 2020 is als volgt: 

- Huub van Boekel (voorzitter) 
- Kees Jozephs (secretaris) 
- Guus Bens (penningmeester) 
- Germa van de Weem-Martens 
- Tamara Rongen-van de Kolk 
- Maridette van der Zanden-Geven 

 
Rooster van aftreden 
Door het bestuur is het volgende rooster van aftreden opgesteld: 
Uitgangspunten: 
Maximumtermijn is 3 jaar: maximale aantal herbenoemingen 2x.  
Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet tegelijk af. 
 
Naam/jaar  2021 2022 2023 2024 
Huub van Boekel (voorzitter) 2016  x   
Kees Jozephs (secretaris) 2019 x   x 
Guus Bens (penningmeester 2017   x  
Germa van de Weem-
Martens 

2016 x   x 

Maridette van der Zanden-
Geven 

2018   x  

Tamara Rongen-van de Kolk 2020   x  
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Vergaderingen 
Het bestuur belegt iedere 2 maanden een bestuursvergadering, welke gewoonlijk 
plaatsvinden in ’t Atrium. 
In 2020 hebben er 6 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  
In oktober 2020 heeft een digitale algemene ledenvergadering plaats gevonden.    
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 De vrijwilligerspoule telde op 31 
december 2020 ongeveer 81 vrijwilligers, die op een of meerdere terreinen 
werkzaam zijn. Als uiting van dank aan deze vrijwilligers, heeft is er in december 
2020 een drive through georganiseerd, waarin vrijwilligers een kerstpakket uitgereikt 
kregen. 
 
Werkgroepen 
Aangezien het jaar 2020 werd beheerst door het coronavirus zijn de werkgroepen 
noodgedwongen beperkt in actie geweest en zijn vanaf het tweede kwartaal van 
2020 vrijwel alle activiteiten stopgezet door maatregelen van de overheid. We zullen 
ons daarom in dit jaarverslag beperken tot het enkel benoemen van de werkgroepen. 
Per 31 december 2020 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 plaatsvinden. 
Deze activiteiten bestaan o.a. uit: 

- Begeleiding dagelijkse gang van zaken in ‘t Atrium 
- Meer bewegen voor ouderen 
- Spel- en kienmiddag 
- Maandelijkse ontspanningsavond 
- Gezamenlijk eten  
- Biljarten 
- Maandelijkse inloopochtend 
- Wekelijkse H. Mis 
- Organisatie modeshows 

 
 
DUO-fiets: 
Onze vereniging beschikt over een Duo-fiets die gratis gebruikt kan worden.   
Men kan indien gewenst een vrijwillige bijdrage doneren. 
 
Maatjesproject:  
Het in 2017 opgestarte “maatjes-project” voorziet overduidelijk in een behoefte 
hetgeen blijkt uit de 10 duo’s die nu zijn samengesteld. Het maatjesproject koppelt 
vrijwilligers aan mensen die een maatje zoeken. In onderling overleg bepalen zij zelf 
de invulling hiervan. Dit kan zijn het samen wandelen, fietsen, boodschappen doen.  
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Jong ontmoet oud 
Onder deze noemer is in september 2018 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 nieuwe generatie jongeren.  
  
Leden:  
ZCW telde op 1 januari 2020 350 leden. Per 31 december 2020 waren er 340 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 2020 is met succes een beroep gedaan op de volgende 
fondsen/subsidieverstrekkers/giften: 

- Rabobank Clubkas Campagne 
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Hoofdstuk 4. Financieel verslag 2020 
Algemeen 
De gevolgen van het coronavirus hebben het ZCW ook financieel zwaar getroffen. 
Doordat het lidmaatschap van het ZCW vrij is van contributie is het ZCW nagenoeg 
geheel afhankelijk van de inkomsten uit de georganiseerde activiteiten. En zoals 
bekend hebben deze het afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden. Gelukkig 
hebben we in de afgelopen jaren een reserve op kunnen bouwen om mogelijke 
tegenvallers op te kunnen vangen, maar dat  we deze zo snel en in deze omvang 
nodig zouden hebben, hadden we vooraf niet bedacht. 
Om toch een gezonde financiële basis te kunnen behouden, is er in de 1ste plaats 
gewerkt aan het terugdringen van de kosten. Gelukkig bestaat een groot deel van de 
kosten uit variabele kosten, zodat die al vanzelf bespaard bleven. Daarnaast is er 
met succes een beroep gedaan op de verhuurder van ’t Atrium, zijnde Mooiland, die 
ons gedurende de periode dat wij onze activiteiten stil hebben moeten leggen 
tegemoet gekomen zijn in onze huurverplichtingen.  
Ondanks deze maatregelen heeft het ZCW over 2020 een verlies geleden van          
€ 4.498 waardoor het eigen vermogen gedaald is naar € 7.690. Dit betekent gelukkig 
wel dat we nog steeds aan al onze financiële verplichtingen hebben kunnen voldoen. 
Bij het opmaken van de begroting 2021 zijn wij ervan uitgegaan dat we na de zomer 
2021 onze activiteiten op kunnen pakken. Daarvan uitgaande begroten we over heel 
2021 een tekort van € 2.650.  
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u graag naar de hierna opgenomen 
financiële verantwoording. 
Bij de oprichting van de vereniging is afgesproken dat onze vereniging in beginsel 
geen contributie zal heffen zolang dit financieel verantwoord is. In de laatste 
Algemene ledenvergadering is dit voor het jaar 2021 ook al vastgelegd. Het bestuur 
stelt voor dit tot nader besluit te handhaven. 
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BALANS t/m 31-12-2020 resp. 31-12-2019 en 31-12-2018         

               
 AKTIVA              
  31-12-2020   31-12-2019   31-12-2018         
               
 Vorderingen              
 Vorderingen MBVO  33,00   496,00  420,00         
 Debiteuren 0,00  0,00  425,00         
 Vooruitbetaalde kosten/huur 1.428,40  0,00   0,00         
 Totaal Vorderingen 1.461,40   496,00  845,00         
               
 Liquide middelen              
 Kas  0,00   1,65  2,50         
 Bank  6.366,70   13.032,99   12.534,09         
 Totaal Liquide middelen 6.366,70   13.034,64  12.536,59         
               
 Voorraden              
 Voorraad drank 't Atrium  127,59   142,63  172,16         
 Voorraad koffie en thee  193,77  287,12  405,35         
 Overige voorraad 't Atrium  80,88  82,49   102,82         
 Totaal Voorraden 402,24   512,24  680,33         
               
 TOTAAL AKTIVA 8.230,34   14.042,88   14.061,92         
  

     
        

 Eigen Vermogen              
 Algemene reserve  12.189,09   13.191,04  11.036,93         
 Overige reserves  -4.498,75   -1.001,95   2.154,11         
 Totaal Eigen Vermogen 7.690,34   12.189,09  13.191,04         
               
 Kortlopende schulden              
 Nog te betalen kosten  540,00   1.853,79   870,88         
 Totaal Kortlopende schulden 540,00   1.853,79  870,88         
               
 TOTAAL PASSIVA 8.230,34   14.042,88   14.061,92         
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RESULTATENREKENING 2020 RESP. 2019 EN 2018 
      
 2020  2019  2018 
Omschrijving €  €  € 
BATEN:      
      
Totaal Opbrengsten 't Atrium 1.822,55  13.557,95  16.771,90 
      
Totaal Opbrengsten activiteiten 1.709,00  6.033,85  5.634,50 
      
Totaal Subsidies en giften 530,15  2.595,63  1.189,16 
      
Totaal  Financiele baten 2,08  6,89  0,50 
           
TOTAAL BATEN 4.063,78  22.194,32  23.596,06 
      
      
LASTEN:      
      
Totaal Inkopen 't Atrium 1.254,10  6.681,34  7.752,96 
      
Totaal Personele lasten 2.201,65  4.725,01  4.721,81 
      
Totaal Huisvestingskosten 1.522,78  3.487,94  2.982,47 
      
Totaal Inventariskosten 1.930,70  3.792,08  1.147,60 
      
Totaal Reclame en representatiekosten 102,98  948,49  698,39 
      
Totaal Kantoorkosten 926,09  174,24  828,67 
      
Totaal Algemene kosten 482,06  3.247,97  3.165,02 
      
Totaal Financiele lasten 142,17  139,20  145,03 
           
TOTAAL LASTEN 8.562,53  23.196,27  21.441,95 
      
RESULTAAT -4.498,75   -1.001,95   2.154,11 
                
               
               

Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaande uit de leden de heer Wim Lamers en de heer Hans van 
Gemert heeft op 7 mei 2021 haar goedkeuring gegeven aan de financiële 
verantwoording over het jaar 2020. 
 
  


