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De Kruisvereniging Zevenbergen
Opgericht 6 november 1978
Ontstaan uit een fusie van Het Wit-Gele Kruis en Het Groene Kruis te
Zevenbergen.
Het Wit Gele Kruis is opgericht op 21 oktober 1913.
Het Groene Kruis is opgericht op 1 december 1918.
De Kruisvereniging Zevenbergen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 40280506.
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Email: kruisverenigingzevenbergen@live.nl
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Doelstelling van De Kruisvereniging Zevenbergen:
De vereniging stelt zich zonder winstoogmerk ten doel de gezondheidszorg
voor alle burgers in haar werkgebied te behartigen.
Het beloningsbeleid voor de Bestuursleden, bestaat uitsluitend uit een
vergoeding voor gemaakte onkosten.
De vereniging heeft zich per 1-1-2010 aangesloten bij de Regionale
Kruisvereniging Noord-Brabant te Roosendaal, voor samenwerking en
ondersteuning t.b.v. van haar leden.
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J. Beurskens, Bestuurslid
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Algemene verantwoording over 2015
Krachtenbundeling binnen de Gemeente Moerdijk.
Binnen de Gemeente Moerdijk functioneren 6 lokale afdelingen met een eigen
bestuur en eigen activiteiten, dit in lijn met het oude Kruisverenigingconcept.
Elke lokale Kruisvereniging is zelfstandig en wij merken steeds vaker dat dit
concept contraproductief werkt voor alle afdelingen. Er wordt nauwelijks
gebruik gemaakt van elkaars mogelijkheden, kennis en kunde en activiteiten
zijn veelal gelijksoortig voor dezelfde doelgroep. Zevenbergen heeft eind 2015
besloten om begin 2016 de besturen van de afdelingen binnen Moerdijk uit te
nodigen om meer samenwerking en krachtenbundeling te realiseren.
Ledenwerving.
In navolging van de regio daalt ook het aantal leden in de gemeente Moerdijk/
Zevenbergen. Nieuwe leden melden zich in geringe aantallen en dan veelal in
combinatie met de noodzaak om van de diensten van de Kruisvereniging
gebruik te kunnen maken, een te smalle basis om op termijn een gezonde
Kruisvereniging te houden. Zowel regionaal als lokaal hebben de besturen in
2015 besloten om gezamenlijk PR-acties te starten, wat tot op heden niet
doelgericht en actief gebeurde. Een gezamenlijke regionale aanpak die lokaal
invulling krijgt met de ijkpunten: positie wijkzuster (als onafhankelijke
zorgdeskundige voor de cliënt) promoten, zorgorganisaties blijven toetsen en
certificeren dat zij werken volgens het wijkzuster werkmodel, leden ervaren het
voordeel van lidmaatschap en extra aandacht voor alle kwetsbare burgers in
ons werkgebied. De wervingsacties worden in 2016 in gang gezet.
Regionaal Bestuur.
De Kruisvereniging Noord-Brabant is actief van Zeeland tot en met Tilburg en in
totaal zijn ruim 35.000 gezinnen lid van de Kruisvereniging. Het regionaal
bestuur is samengesteld uit bestuursleden van de lokale besturen, namens het
Cluster Moerdijk heeft de penningmeester/secretaris zitting in het
regiobestuur. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor het Regiokantoor in
Roosendaal, budgethouder van de ledengelden, onderhoud de landelijke
contacten met Ministerie van VWS /Provincie bestuur, Zorgverleners,

Zorgkantoren, verzorgt de uitgave van kwartaalblad Kruisvenster en is
uitvoerder van de regionale besluiten.
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. De formulierenstroom groeit voor de zorgvrager
en dit is niet prettig en ook niet makkelijk in te vullen. Leden maken gebruik
van de deskundige, in het bijzonder bij het Persoons Gebonden Budget (PGB) is
dit verstandig. De aanvraag om voorlichting en/of actieve ondersteuning
verloopt vanuit het Regiokantoor in Roosendaal. Wijkzusters merken geregeld
dat inwoners van Moerdijk met de handen in haar zitten bij het invullen van de
benodigde paperrassen.

Uitleenmagazijn
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 u vinden in ons kwartaalblad “Kruisvenster”.

Activiteitenoverzicht 2015
Zwemproject “De Niervaert”.
Een succesvol project voor leden met een chronische aandoening, al vanaf
december 2010. Deze leden zwemmen vrij met lotgenoten elke week 1 keer
een uur, op vertoon van hun ledenpas. Vanuit de Kruisvereniging ligt er bij de
receptie van het zwembad een actuele deelnemerslijst ter controle. Een
medewerker van de “Niervaert” toetst uw toegang. De Kruisvereniging huurt
het totale grote bad af en leden betalen slechts een bijdrage van € 30,00 per
jaar. Voor vervoer wordt door elk lid zelf zorggedragen. Kruisvereniging
Zevenbergen, is coördinator namens een aantal plaatselijke verenigingen in en
rondom Moerdijk.

Wijkzusters
Als bestuur hebben wij ook in 2015 periodiek overleg gehad met Judith van
Hoof en Renata van Es, wijkzusters in Zevenbergen/Langeweg, Moerdijk,
Zevenbergschen Hoek. Onderwerpen zijn vooral hun ervaringen met de
transitie van de WMO, de effecten ervan voor inwoners van de Gemeente
Moerdijk. Zij informeren ons vanuit de praktijk over successen en
aandachtspunten, die wij bespreken in ons lokaal en/of regionaal overleg.
Indien nodig wordt er actie ondernomen, richting diverse instanties.
Algemene Ledenvergadering 15 april 2015
Er is een presentatie gegeven over de jaaractiviteiten en jaarrekening van 2014
en de plannen voor 2015. Het bestuur is decharge verleend over het boekjaar
2014.
Vervolgens is het avondthema besproken na een presentatie van de heer
Anton Hoeven, verzekeringsdeskundige van CZ-verzekeringen. Een duidelijke
toelichting is gegeven op de financiële implicaties op de wijzigingen door de
transities van o.a. de WMO, die vele vragen uitlokte en een interessante
discussie.
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