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Vlottende activa
Te ontvangen posten
1310 Te ontvangen rente
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
1955 Zwembad Project 2013
1960 Zwembad Project 2014
1965 Zwembad Project 2015

Totaal van Kortlopende schulden

Verlies

Debet

Credit

€ 1.016,66

€ 0,00

€ 1.016,66

€ 0,00

€ 17,70
€ 5.653,73
€ 92.000,00
€ 3.596,22
€ 41.500,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 142.767,65

€ 0,00

€ 143.784,31

€ 0,00

€ 0,00
€ 1.624,45

€ 148.476,43
€ 0,00

€ 1.624,45

€ 148.476,43

€ 1.624,45

€ 148.476,43

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 146,77
€ 0,00

€ 78,63
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.420,00

€ 146,77

€ 1.498,63

€ 146,77

€ 1.498,63

€ 145.555,53

€ 149.975,06

€ 4.419,53

€ 0,00

€ 149.975,06

€ 149.975,06
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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.
Email: kruisverenigingzevenbergen@live.nl
ING bank: IBAN nummer NL67 INGB 0004076500
Rabobank: IBAN nummer NL41 RABO 0346 7225 19
Doelstelling van De Kruisvereniging Zevenbergen:
De vereniging stelt zich zonder winstoogmerk ten doel de gezondheidszorg
voor alle burgers in haar werkgebied te behartigen.
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.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2014
G.J.M. Bons, Voorzitter
L. van Wijngaarden, Penningmeester/Secretaris
J. Beurskens, Bestuurslid
M. Haazelager-Bakker, Bestuurslid
M.J. Roza, Bestuurslid
Vanuit het bestuur van de Kruisvereniging Zevenbergen heeft een
afgevaardigde zitting in het Algemeen Bestuur van de RKV Noord-Brabant.

Deze afgevaardigde heeft ook zitting namens een aantal aangesloten
Kruisverenigingen in de Gemeente Moerdijk.

Activiteiten: lopend of op te starten;
Clustervorming binnen de Gemeente Moerdijk.
Pogingen om samen een activiteit te houden gemeente breed, zijn niet gelukt.
De kleinere kernen houden vast aan eigen invulling en lokatie, met als reden
herkenbaarheid. Ook in 2015 zullen wij initiatief nemen tot meer
samenwerking.
Certificering van zorgverleners (werkzaam in de kernen van de Gemeente
Moerdijk), die voldoen aan de gestelde normen van de Kruisvereniging
Noord-Brabant tot juiste vraaggestuurde zorgverlening.
Het aantal gecertificeerde organisaties werkzaam binnen de Gemeente
Moerdijk neemt toe. Naast de bestaande zijn er nieuwe auditoren vanuit onze
vereniging in opleiding.
Relatie onderhouden met wijkzuster.
Twee keer per jaar nodigen wij de lokale wijkzusters uit om deel te nemen aan
de bestuursvergadering, voor inhoudelijke thema’s. Ook hebben zij actief
meegewerkt aan de invulling en realisatie van de algemene ledenvergadering
en gezondheidsmarkt.
Speler worden in de WMO raad.
Een van de bestuursleden is lid geworden van de WMO Raad van Moerdijk.
Hiermee zijn wij beter en sneller geïnformeerd over het gemeentelijkbeleid en
de effecten ervan. Tevens kunnen we zo mogelijk invloed uitoefenen op het
uitvoeringsbeleid van de WMO. Bovendien wil de WMO Raad meer gebruik
maken van vakgerichte deskundigheid.
Ledenwerving.

Het aantal leden daalt, de werkzaamheden van de Kruisvereniging zijn matig
bekend. Wij gaan de insteek tot een keuze voor het lidmaatschap in 2015 een
nieuwe impuls geven. Gericht op jong en oud.
Regelen uitleenmateriaal.
Het aantal toeleveranciers stijgt gestaag. Dit jaar is Stelcomfort uit
Zevenbergen toegetreden De samenwerking maakt dat leden tegen korting
materiaal kunnen verkrijgen. Tevens hebben wij een uitleenpunt in de Zeven
Schakels. Veel loophulpmiddelen worden door de vereniging , voor een
bepaalde periode gratis ter beschikking gesteld.
Controle op Regionaal Bestuur.
Twee maal per jaar nemen de bestuursleden van Zevenbergen, deel aan de
Algemene ledenvergadering van de Regio.
Persoonsgebonden budget.
Leden die behoefte hebben aan ondersteuning en voorlichting, krijgen
ondersteuning en voorlichting vanuit het Regiokantoor.
Werven nieuw bestuurslid.
Dit jaar is een nieuw profiel opgesteld voor nieuwe bestuursleden. In 2015
zullen wij dit profiel gaan hanteren voor werving van nieuwe bestuursleden.
Waar zijn wij in 2014 mee bezig geweest;
Projecten:
Zwemproject “De Niervaert”.
Een project opgestart in december 2010. Hierbij wordt de mogelijkheid
geboden om met lotgenoten vrij te zwemmen. Eind 2011 hebben wij hieraan in
samenwerking met een aantal plaatselijke verenigingen en ons overkoepelend
orgaan de Regionale vereniging West-Brabant een nieuwe impuls gegeven. De
Kruisvereniging Zevenbergen, is coördinator namens een aantal plaatselijke
verenigingen.
Gezondheidsmarkt 2014

Op 1 november 2014 heeft onze vereniging een gezondheidsmarkt gehouden
te Zevenbergen. Meer dan twintig standhouders/organisaties namen deel aan
deze voorlichtingsdag. De markt werd bezocht door meer dan 250 personen.
Planning is om dit evenement in 2016 opnieuw te organiseren.
Algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2014
Naast de gebruikelijke agendapunten was er deze bijeenkomst een thema;
“Zelfredzaamheid van de zorg in 2015. Uw eigen verantwoordelijkheid hierin”.
De wijkzusters van Zevenbergen en Langeweg gaven een duidelijke uitleg over
hoe met de veranderingen om te gaan. Naast deze uitleg was er een
uiteenzetting van het werk van HOOM (Hulp en Ondersteuning Op Maat).
HOOM wil de verbindende schakel zijn tussen hulpvraag en vrijwilligersinzet.
Ook aan mantelzorgers wordt ondersteuning gegeven.

Plannen voor het jaar 2015
Ledenwerving en beter en meer zichtbaar voor leden en niet leden.
Ledenwerving dient niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren plaats
te vinden.
Werving nieuwe bestuursleden
Op basis van de herziene profielschets bestuursleden werven.

Zevenbergen, februari 2015
Het Bestuur van De Kruisvereniging Zevenbergen
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Opbrengsten
Contributies
8000 Bijdrage van RKV actieve verenigingen
Rente Opbrengsten
8010 Rente opbrengsten

Totaal van Opbrengsten
Overige bedrijfskosten
Autokosten
4310 Reis- en verblijfkosten
Algemene kosten
4301 Gezondheidsmarkt
4320 Bestuurskosten
4323 Project zwemmen
4330 Representatiekosten
4331 Kosten ALV
4510 Kantoorbenodigdheden

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

Totaal van Rente baten en lasten

Verlies

Debet

Credit

€ 0,00

€ 4.128,50

€ 0,00

€ 4.128,50

€ 0,00

€ 1.016,66

€ 0,00

€ 1.016,66

€ 0,00

€ 5.145,16

€ 260,49

€ 0,00

€ 260,49

€ 0,00

€ 4.202,38
€ 807,65
€ 834,77
€ 2.236,89
€ 877,95
€ 80,52

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

€ 9.040,16

€ 0,00

€ 9.300,65

€ 0,00

€ 264,04

€ 0,00

€ 264,04

€ 0,00

€ 264,04

€ 0,00

€ 9.564,69

€ 5.145,16

€ 0,00

€ 4.419,53

€ 9.564,69

€ 9.564,69

