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Algemene verantwoording over 2017
Dankzij de Kruisvereniging Noord-Brabant werken in onze regio al weer enkele jaren
wijkzusters. Het is goed dat de wijkzuster weer helemaal terug is, maar hij of zij moet
voldoende mogelijkheden en tijd krijgen om het werk goed te kunnen blijven doen. Hiervoor is
het Kruiswerk Keurmerk ingesteld. Ook één van de bestuursleden van de KV
Zevenbergen/Langeweg is auditor bij dit Kruiswerk Keurmerk.
Het bestuur heeft ook in 2017 overleg gevoerd met de wijkzusters die werkzaam zijn in
Zevenbergen en Langeweg. Het is goed om van elkaar te horen wat er speelt en waar we als
Kruisvereniging de wijkzusters mee kunnen helpen. In 2017 heeft dit geleid tot de aanschaf van
2 ADL-koffers die op de Algemene ledenvergadering aan de wijkzusters zijn aangeboden.
Het zwemmen tegen zeer gereduceerd tarief in de Niervaert in Klundert voor chronisch zieke
leden is in 2017 op dezelfde voet voortgezet als de voorafgaande jaren. Voor 2018 wil het
bestuur de mogelijkheden onderzoeken om het zwemmen uit te breiden met bijvoorbeeld
baby-zwemmen of zwemmen voor mensen met beginnende dementie.
Bij het lopende zwemproject werkt de afdeling Zevenbergen/Langeweg nauw samen met
andere afdelingen uit de gemeente Moerdijk. Buiten deze daadwerkelijke samenwerking is er
twee keer per jaar een bestuursoverleg met de afdelingen Fijnaart en Klundert, waarbij we van
elkaar horen met welke activiteiten we bezig zijn. Dit om van elkaar te leren en om ervoor te
zorgen dat activiteiten elkaar niet hinderen. Het bestuur van de KV Zevenbergen/Langeweg
zou de samenwerking graag willen intensiveren. Ook willen ze dit clusteroverleg graag breder
uit rollen door ook andere woonkernen uit de gemeente Moerdijk er bij te betrekken.
Al verschillende jaren loopt het ledenaantal terug. Veel leden weten nog dat het lenen van
loophulpmiddelen gratis is, niet- leden moeten deze middelen huren. Hiervan wordt veel
gebruik gemaakt. Het is belangrijk om zichtbaar te maken wat de Kruisvereniging meer te
bieden heeft. Daarbij is het ook goed om erachter te komen waar behoefte aan is. In 2018 zal
daarom onder de leden een enquête worden gehouden om van hen te horen wat zij graag
zouden willen dat de Kruisvereniging doet. Naar aanleiding van de resultaten van de enquête
kan het aanbod dan aangepast worden.
Op initiatief van de Kruisvereniging Noord Brabant is het ROC West Brabant in september
2017 gestart met de leergemeenschap praktijk gestuurd leren. Het doel is leren met en door
elkaar. De leergemeenschap in Zevenbergen is gevestigd in de Zeven Schakels. Studenten,
maar ook cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen onderwerpen inbrengen voor de
workshops en deze workshops ook bijwonen. Meer informatie staat op de website van de
Kruisvereniging: www.dekruisvereniging.nl/leren

Voorzieningen voor leden
Leden maken in voorkomende situaties vooral gebruik van de mogelijkheid van de 4 maanden
gratis loophulpmiddelen en van de kortingen bij de verschillende lokale en regionale bedrijven.
In ons werkgebied zijn er een tweetal uitleenpunten. Hier kan men o.a. terecht voor de gratis
loophulpmiddelen. Deze uitleenpunten, worden verzorgd in samenwerking met de
Rolstoelcentrale uit Roosendaal. Bij Stelcomfort en Woonzorgcentrum de Zeven Schakels zijn
deze punten gevestigd. Tegen een kleine km-vergoeding worden de middelen ook
thuisgebracht. Bereikbaarheid en openingstijden, kan men vinden in ons kwartaalblad
“Kruisvenster”.
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 12 juni, het bestuur is decharge verleend over
het boekjaar 2016 en de aanwezige leden zijn geïnformeerd over de activiteiten in 2016 en de
plannen voor 2017. Het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering is opgevuld met een
boeiende presentatie door Zorgboerderij De Zwanenhoeve. Een manager, de zorgboer en een
bewoner vertelden alle drie over hun aandeel in het werk.
Kruisverenigingen bestaan al ruim 100 jaar en in 2018 viert de Kruisvereniging
Zevenbergen/Langeweg het feit dat ze veertig jaar geleden is ontstaan uit een fusie tussen het
Wit-Gele Kruis en het Groene Kruis. Aan dit jubileum zal ruim aandacht worden besteed. Een
jubileum is altijd een reden om even stil te staan en terug te kijken, maar vooral ook een
moment om de blik op de toekomst te richten en de Kruisvereniging zo op de kaart te zetten
dat de maatschappij haar niet meer wil en kan missen.
Het bestuur van De Kruisvereniging kijkt terug op een goed 2017.

Zevenbergen, maart 2018
Het Bestuur van De Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg
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Vlottende activa
Te ontvangen posten
1310 Te ontvangen rente
1970 Zwembad Project 2016
1975 Zwembad Project 2017
Liquide middelen
1000 Kas
1100 Rabobank rek.crt
1110 Rabobank spaarrekening
1120 INGbank
1130 INGbankspaarrekening

Totaal van Vlottende activa
Eigen vermogen
Eigen vermogen v.d. vereniging
800 Eigen vermogen
860 Resultaat vorig boekjaar

Totaal van Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Te betalen posten
1601 Te betalen posten
1940 Kruisposten

Totaal van Kortlopende schulden

Verlies

Debet

Credit

€ 21,22
€ 0,00
€ 49,13

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 70,35

€ 0,00

€ 268,60
€ 4.804,81
€ 97.000,00
€ 7.235,92
€ 30.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 139.309,33

€ 0,00

€ 139.379,68

€ 0,00

€ 0,00
€ 3.090,04

€ 143.448,20
€ 0,00

€ 3.090,04

€ 143.448,20

€ 3.090,04

€ 143.448,20

€ 0,00
€ 0,00

€ 47,90
€ 0,00

€ 0,00

€ 47,90

€ 0,00

€ 47,90

€ 142.469,72

€ 143.496,10

€ 1.026,38

€ 0,00

€ 143.496,10

€ 143.496,10
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Opbrengsten
Contributies
8000 Bijdrage van RKV actieve verenigingen
Rente Opbrengsten
8010 Rente opbrengsten

Totaal van Opbrengsten
Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
4300 Reclame & Promotiekosten
Autokosten
4310 Reis- en verblijfkosten
Algemene kosten
4319 Vergaderkosten
4320 Bestuurskosten
4323 Project zwemmen
4330 Representatiekosten
4331 Kosten ALV
4510 Kantoorbenodigdheden
4550 Kleine aanschaffingen

Totaal van Overige bedrijfskosten
Rente baten en lasten
Financieringskosten
4900 Rente en kosten Bank/Giro

Totaal van Rente baten en lasten
Buitengewone baten en lasten
Buitengewone lasten en baten
9000 Incidentele baten en lasten

Debet

Credit

€ 0,00

€ 4.010,00

€ 0,00

€ 4.010,00

€ 0,00

€ 21,22

€ 0,00

€ 21,22

€ 0,00

€ 4.031,22

€ 40,00

€ 0,00

€ 40,00

€ 0,00

€ 34,58

€ 0,00

€ 34,58

€ 0,00

€ 332,27
€ 2.331,78
€ 736,95
€ 518,68
€ 371,35
€ 19,36
€ 385,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 4.695,39

€ 0,00

€ 4.769,97

€ 0,00

€ 287,76

€ 0,00

€ 287,76

€ 0,00

€ 287,76

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,13

€ 0,00

€ 0,13
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Totaal van Buitengewone baten en lasten

Verlies

Debet
€ 0,00

Credit
€ 0,13

€ 5.057,73

€ 4.031,35

€ 0,00

€ 1.026,38

€ 5.057,73

€ 5.057,73

