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De Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg

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.
RSIN/fiscaal nummer 46.13.211
Email: kruisverenigingzevenbergen@live.nl
ING bank: IBAN nummer NL67 INGB 0004076500 
Rabobank: IBAN nummer NL41 RABO 0346 7225 19

Doelstelling van De Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg:

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.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018

G.J.M. Bons, Voorzitter
L. van Wijngaarden, Penningmeester
L.L. Jansen, Secretaris
J. Beurskens, Bestuurslid
M. Haazelager-Bakker, Bestuurslid
M.J. Roza, Bestuurslid



Algemene verantwoording over 2018

Voor de lokale Kruisvereniging Afdeling Zevenbergen Langeweg heeft 2018 in het teken 
gestaan van haar 40-jarig jubileum. Met als doelstelling leden ontmoeten in een originele 
ontspannen sfeer, zo ontstond het idee van een boottocht  over de Hollandse wateren. Wij 
hoopten dat er zeker 270 aanmeldingen zouden zijn voor één boot, het werden ruim 800 
aanmeldingen. Niet 1 maar 3 boottochten zijn georganiseerd in oktober, het enthousiasme van
de  leden en het prachtige weer maakte ons 40 jubileum tot een onvergetelijk event. 
Honderden gesprekken zijn met leden gevoerd over hun lidmaatschap en wat zij hierin van 
belang vinden. Bovenal, in tijden waarop vooral ouderen lid zijn, haal ons even uit de dagelijkse
beslommeringen, uitleen en zorg dat het werk van de Wijkzuster blijft bestaan.  Het 
vastgestelde Jaarplan van Zevenbergen/Langeweg is op een paar punten niet volledig  
uitgevoerd, omdat het bestuur van de Regionale Kruisvereniging Noord Brabant in het najaar 
aankondigde een nieuwe koers te willen varen, dit ten gunste van de toekomst bestendigheid 
van Kruisvereniging, regionaal en lokaal. Een wenselijk plan omdat het ledenbestand 
terugloopt en  vernieuwing uitblijft. Wij hopen dat krachtenbundeling de zichtbaarheid, 
herkenbaarheid en vernieuwing vergroot en wij gezamenlijk actie kunnen ondernemen: niet 
ieder hoeft apart het wiel uit te vinden, Samen Sterker. Wij volgen de komende vernieuwende 
voorstellen positief kritisch, mede ten gunste van de lokale Afdelingen van de Kruisvereniging 
Noord Brabant. Jaarplan onderwerpen die zijn uitgevoerd:     

 - Eén van onze bestuursleden treedt op als Auditor voor certificering van Zorgorganisaties voor
de uitvoering van het Wijkzuster zorgconcept, in afstemming met de regionale Zorgcoöperatie.

- Het Zwemproject voor leden die chronisch ziek zijn floreert al jaren. 

- Afdeling Zevenbergen/Langeweg is lid van het clusteroverleg Moerdijk, met de andere 
Afdelingen uit de gemeente Moerdijk. Wij willen het overleg uitbreiden en intensiveren om het
voordeel van afstemming samen te ervaren.  Collegae afdelingen kiezen voor behoud van een 
solistische werkwijze, zo’n werkwijze heeft geen meerwaarde voor ons. Wij hebben dit jaar 
besloten om onze deelname vooralsnog te stoppen totdat de collegae meer concreet willen 
samenwerken. 

- Het periodiek overleg met de Wijkzusters leert ons over de actualiteit van de zorgvragen 
binnen de gemeente Moerdijk en actuele en terugkerende en sluimerende zorgvragen. Zo 
werd tijdens de evaluatie van de Zorgkoffer vastgesteld dat een nieuwe koffer-indeling 
gewenst is. De Wijkzusters zijn ook aanwezig op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, wat 
ook door de leden zeer op prijs wordt gesteld. Periodiek overleg met de Wijkzusters is cruciaal 
mede om inzicht te houden in de zorgvragen van een leden en niet-leden om te zien of wij iets 
voor hen kunnen betekenen. 

- Wij hebben met de studenten van de Leergemeenschap  Praktijk Gestuurd Leren overleg 
gevoerd over een themadag, die zij willen organiseren in januari 2019.  Wij denken met hen 
mee en steunen hen praktisch en financieel.



- Het gratis lenen van loophulpmiddelen is één van de redenen  om lid te worden/blijven.  Het 
is goed dat deze uitleen ook in 2018 ook in Zevenbergen mogelijk was en blijft.  

- Op 7 mei is de Algemene Ledenvergadering gehouden, de deelname aan deze jaarvergadering
blijft gering, maar de deelnemers vonden de presentatie zeer interessant. Deze werd verzorgd 
door de heer Nico van Rijven, die uitleg gaf over de Huizen van de Wijk in de gemeente 
Moerdijk.  

We kijken terug op een bijzonder jaar waarin wij met onze leden ons jubileum vierden. Wij 
kijken met belangstelling uit naar de ideeën van  het Algemeen Bestuur en Raad van Toezicht 
van Kruisvereniging Noord Brabant op welke wijze de revenuen voor onze leden in 2019 gaan 
uitpakken, waaraan wij graag meewerken.  Essentieel is voor ons het belang van onze leden en 
de zelfstandigheid van ons als plaatselijke Afdelingen. We houden de vinger aan de pols. 

Namens bestuur

Ger Bons, voorzitter Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg 






