JAARVERSLAG 2021
VAN DE VERENIGING
“ZORG COLLECTIEF WANROIJ”
te
Wanroij

Wanroij mei 2022.
Versie mei 2022

INHOUDSOPGAVE:

Hoofdstuk 1. Voorwoord

Hoofdstuk 2. Inleiding

Hoofdstuk 3. Jaarverslag 2021

Hoofdstuk 4. Financieel verslag 2021
-

Algemeen

-

Balans per 31 december 2021 resp. 31 december 2020

-

Resultatenrekening 2021 resp. 2020

-

Verslag kascommissie

Secretariaat:
Tamara Rongen
E-mail: zcwanroij@gmail.com
Website: www.zcw.nu

Versie mei 2022

Hoofdstuk 1. Voorwoord
Beste leden van onze vereniging en overige belangstellenden,
De activiteiten van onze vereniging werden in 2021 in grote mate beperkt door
COVID-19. Sommige activiteiten konden in aangepaste vorm wel doorgaan, andere
activiteiten moesten noodgedwongen of uitgesteld of zelfs helemaal afgelast worden.
Inmiddels zijn we zover dat we alles weer op kunnen pakken. Wel merken we aan
onze leden dat men begrijpelijkerwijs nog wat terughoudend is. Hopelijk is dat ook
weer snel voorbij. In maart van dit jaar hebben we onze vrijwilligers bij elkaar
geroepen om hun bij te praten waar we nu staan. Verheugend is om te constateren
dat zij net als wij vol enthousiasme de draad weer op willen pakken. Voor ons en
voor u is dat essentieel, want zonder vrijwilligers geen basis om onze activiteiten uit
te voeren.
Gelukkig hebben we in 2021 een aantal taken wel uit kunnen voeren. Dit betrof dan
voornamelijk die taken die zich buiten het Atrium afspeelde zoals het Maatjesproject
en de DUO-fiets. Als bestuur zijn wij bezig geweest met oriënterende besprekingen
met het Wapen van Wanroij voor het daar onderbrengen van nieuwe activiteiten en
hebben we besprekingen gevoerd met diverse partners uit het sociale domein. Dit
alles met het doel om nog meer inhoud te kunnen geven aan het bereiken van onze
doelstellingen en om meer voor jullie te kunnen betekenen. Tijdens onze algemene
ledenvergadering van 10 mei 2022 zullen wij dit verder toelichten.
Wederom wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor
onze vereniging, al onze vrijwilligers, mijn mede-bestuurders en onze partners binnen
het sociale domein.
ZCW draagt de slogan “Voor U, door U” hoog in het vaandel. Voelt u zich hierdoor
aangesproken? Meld u aan als lid/vrijwilliger van onze vereniging.
“Samen maken we Wanroij nog mooier” !!
Huub van Boekel
Voorzitter Zorg Collectief Wanroij
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Hoofdstuk 2. Inleiding
Het jaarverslag 2021 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 2021 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 2021
Bestuurssamenstelling
Bij aanvang van het verenigingsjaar 2021 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 2021 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
Huub van Boekel (voorzitter)
Kees Jozephs (secretaris)
Guus Bens (penningmeester
Germa van de WeemMartens
Maridette van der ZandenGeven
Tamara Rongen-van de Kolk
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Vergaderingen
Het bestuur belegt iedere 2 maanden een bestuursvergadering, welke gewoonlijk
plaatsvinden in ’t Atrium.
In 2021 hebben er 4 bestuursvergaderingen plaatsgevonden en in mei 2021 is het
jaarverslag op de website van het zorgcollectief geplaatst.
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 2021 ongeveer 80 vrijwilligers, die op een of meerdere terreinen
werkzaam zijn. Als uiting van dank aan deze vrijwilligers, heeft is er in december
2021 een drive through georganiseerd, waarin vrijwilligers een kerstpakket uitgereikt
kregen.
Werkgroepen
Aangezien het jaar 2021 werd beheerst door het coronavirus zijn de werkgroepen
noodgedwongen beperkt in actie geweest en zijn vanaf het tweede kwartaal van dat
jaar 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 2021 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:
Aangezien de DUO-fiets aan vervanging toe was, is het ZCW op zoek gegaan naar
vervanging. Er hebben gesprekken plaats gevonden met de werkgroep en met de
Gemeente Sint Anthonis. Vanuit de WMO-pot zal een bruikleenfiets bekostigd
worden en alle opties die we wenste zijn toegekend. Het bedrag wat we via Rabo
club support krijgen zullen we gebruiken voor de nieuwe DUO-fiets. De fiets wordt
medio april 2022 verwacht. Het gebruik van de duo-fiets blijft gratis en kan gebruikt
worden op basis van reservering zowel online als telefonisch.
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Maatjesproject:
Het in 2017 opgestarte “maatjes-project” voorziet overduidelijk in een behoefte
hetgeen blijkt uit de 14 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.
Jong ontmoet oud
Door de corona maatregelen in 2021 heeft het uitwisselingsprogramma met
Basisschool De Sprong, De Lookant en de bewoners rond ’t Atrium stil gelegen.
Jonge mensen in contact te brengen met ouderen en ouderen kennis laten nemen
van het leven van de nieuwe generatie jongeren blijft de doelstelling en wordt weer
opgepakt zodra dit mogelijk is.
Leden:
ZCW telde op 1 januari 2021 320 leden. Per 31 december 2021 waren er 315 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 2021 is met succes een beroep gedaan op de volgende
fondsen/subsidieverstrekkers/giften:
- Rabobank Clubkas Campagne
Daarnaast hebben we corona-subsidie aangevraagd en ontvangen bij de gemeente
Sint Anthonis.
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Hoofdstuk 4. Financieel verslag 2021
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 de activiteiten in de afgelopen jaren amper doorgang kunnen vinden.
De vaste lasten liepen gewoon door en de inkomsten waren minimaal in 2021.
Daardoor leek het dat we onze reserves flink moesten aanspreken.
Dit probleem deed zich uiteraard voor bij allerlei verenigingen in de gemeente.
De gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis heeft dit probleem onderkend en
heeft toen besloten om subsidies ter beschikking te stellen om de verenigingen in de
gemeente Sint Anthonis overeind te houden.
Het ZCW heeft ook gebruik gemaakt van de subsidieregeling en daardoor hebben
we een gezonde financiële basis kunnen behouden.
Door deze ondersteuning van de gemeente hebben we niet in hoeven te teren en
hebben we momenteel een eigen vermogen van € 10.911.
Bij het opmaken van de begroting 2022 zijn wij ervan uitgegaan dat we onze
activiteiten weer op kunnen pakken. Daarvan uitgaande begroten we over heel 2022
een tekort van € 2.625
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 31-12-2021 resp. 31-12-2020 en 31-12-2019
AKTIVA
31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,00

33,00
0,00
0,00
0,00
1.428,40
1.461,40

496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496,00

Liquide middelen
Kas
Bank
Totaal Liquide middelen

3,00
19.125,55
19.128,55

0,00
6.366,70
6.366,70

1,65
13.032,99
13.034,64

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

123,57
305,23
94,19
522,99

127,59
193,77
80,88
402,24

142,63
287,12
82,49
512,24

TOTAAL AKTIVA

19.835,54

8.230,34

14.042,88

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Overige reserves
Totaal Eigen Vermogen

7.690,34
3.221,00
10.911,34

12.189,09
-4.498,75
7.690,34

13.191,04
-1.001,95
12.189,09

8.924,20
8.924,20

540,00
540,00

1.853,79
1.853,79

19.835,54

8.230,34

14.042,88

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

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Totaal Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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RESULTATENREKENING 2021 RESP. 2020 EN 2019
2021
€

2020
€

2019
€

Totaal Opbrengsten 't Atrium

3.049,98

1.822,55

13.577,95

Totaal Opbrengsten activiteiten

2.431,51

2.239,15

6.033,85

Totaal Subsidies en giften

7.400,00

0,00

2.595,63

0,70

2,08

6,89

12.882,19

4.063,78

22.194,32

Totaal Inkopen 't Atrium

1.655,79

1.254,10

6.681,34

Totaal Personele lasten

2.600,56

2.201,65

4.725,01

Totaal Huisvestingskosten

1.386,06

1.522,78

3.487,94

353,47

1.930,70

3.792,08

94,61

102,98

948,49

2.503,52

926,09

174,24

Totaal Algemene kosten

927,98

482,06

3.247,97

Totaal Financiële lasten

139,20

142,17

139,20

TOTAAL LASTEN

9.661,19

8.562,53

23.196,27

RESULTAAT

3.221,00

-4.498,75

-1.001,95

Omschrijving
BATEN:

Totaal Financiële baten
TOTAAL BATEN

LASTEN:

Totaal Inventariskosten
Totaal Reclame en representatiekosten
Totaal Kantoorkosten

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit de leden de heer Wim Lamers en de heer Hans van
Gemert heeft op 10 januari 2022 haar goedkeuring gegeven aan de financiële
verantwoording over het jaar 2021.
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