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Wijkverpleging Vereniging Ziekenzorg Bussum
Wijkverpleging Vereniging Ziekenzorg te Bussum en de Vereniging Het Wit-Gele Kruis te Bussum
1 Samenvang van de inhoud;
Het archief omvat notulen van 1902-1956, correspondene uit de periode 1902-1960, en
jaarverslagen van 1932 tot 1968 met enkele onderbrekingen. De Vereniging Ziekenzorg Bussum
ging een samenwerkingsverband aan met de Vereniging Het Wit-Gele kruis rond 1940. Een fusie
met de Wijkverpleging Het Oranje-Groene kruis vond plaats in 1964. In 1980 vond een regionaal
samenwerkingsverband met de omringende kruisverenigingen plaats. Dat leidde tot de oprichng van de
Regionale Kruisvereniging Noordelijke Vechtstreek.
2 Taal; Alle stukken zijn in het Nederlands geschreven.
3 Geschiedenis van de archiefvormer:
Het Wie Kruis was reeds gestart in 1875 door parculieren. In Bussum werd in 1902 de Vereniging
Ziekenzorg te Bussum opgericht. Dat was de oudste vereniging van wijkverpleging in Bussum, gevesgd
in gebouw Prinsenstraat. In 1933 werd de rooms-katholieke vereniging Het Wie Kruis Naarden-Bussum
opgericht. Naast Het Wie, Het Wit-Gele Kruis en de Vereniging Ziekenzorg bestond in Bussum de
Schng Diaconessenarbeid. Vanaf 1932 werd hulp geboden aan alle gezindten.
De samenwerking tussen de verschillende verenigingen voor wijkverpleging bleef moeizaam. Het WitGele Kruis bleef zich verzeen tegen samenwerking. Wel is een centraal magazijn tot stand gekomen
aan de Prinsenstraat voor de Vereniging Ziekenzorg, Het Wit-Gele Kruis, Het Wie Kruis en de schng
Diaconesseninrichng. Knelpunt betrof de ﬁnanciering van de zorg. Ziekenzorg gaf gras zorg aan minen onvermogenden en Het Wie Kruis uitsluitend aan betalende leden. De Vereniging Ziekenzorg bleef
zelfstandig.
Tijdens de oorlog groeide het aantal leden gestaag. Fietsen op de massieve banden en de verduistering
maakte het werk voor de wijkverpleegkundigen jarenlang extra zwaar. Een verzoek om een
samenwerking aan te gaan met de Vereniging Het Wie Kruis Naarden/Bussum is afgewezen in 1946. De
Vereniging Ziekenzorg bestond in 1952 50 jaar.
De oprichng van het centrum voor Kraamzorg in ’t Gooi vond plaats in 1958. Deelnemende
verenigingen waren: de Vereniging Ziekenzorg, Het Oranje-Groene Kruis te Hilversum, Laren, Blaricum,
Weesp, Naarden en Bussum. In een krantenarkel van rond 1964 stond vermeld dat de Kruisvereniging
Bussum in 1959 een verzoek deed aan de gemeente Bussum voor een jaarlijkse subsidie van ﬂ.
8000,- vanaf 1960, waarmee de raad akkoord ging. Tevens werd in dat jaar het perceel op de hoek
Koekoekslaan, Catharina van Renneslaan verkocht aan de Vereniging Ziekenzorg en de Kruisverenigingen
Het Wie-, Oranje-Groene-, Wit-Gele- Kruis. Aldaar werd een wijkgebouw gerealiseerd bestemd
voor die 4 organisaes. In het schngsbestuur zat uit elke kruisvereniging een vertegenwoordiger;
respecevelijk mevr. Verwey. dhr. Vis, Mevr. van Noppen en dhr. Luykx.
De Naardense architect E.J. Jurriens ontwierp het gebouw en aannemer J.H. Visser bouwde het complex.
1963 was het laatste jaar dat de Vereniging Ziekenzorg bestond als zelfstandige wijkverpleging. In het
jaarverslag van 1964 staat vermeld dat een fusie plaatsvond tussen de Vereniging Ziekenzorg en de
Schng Diaconessenarbeid en Het Oranje-Groene Kruis. Op iniaef van het Noord-Hollandse OranjeGroene Kruis werd de administrae gecentraliseerd in ’t Gooi van Hilversum, Bussum, Laren, Weesp en
het Kraamcentrum Bussum.
In 1972 zijn als gevolg van overheidsbezuinigingen en regionalisaewensen drie kruisverenigingen
gaan werken vanuit 1 gemeenschappelijk gebouw aan de Hilversumse meent (gemeente Hilversum)
De kraamcentra in het Gooi hebben toen plannen opgesteld om de centra samen te voegen. In 1980

werd de Regionale Kruisvereniging Noordelijke Vechtstreek opgericht die alle acviteiten van alle
kruisverenigingen in de regio overnam.
In de jaren 1982 tot/met 1989 werden leningen aangevraagd en ontvangen van de Provinciale
Kruisvereniging Noord-Holland, van de Nederlandse Middenstands Bank, ondermeer ten behoeve
van renovae van het wijkgebouw. In mei 1986 vroeg de kruisvereniging een hypotheek van 5 ton aan
in verband met de overdracht van de percelen De Meent 10 te Hilversum en het wijkgebouw C. van
Renneslaan te Bussum.
4 Geschiedenis van de ordening en beschrijving.
Vrijwilliger H.H.J. van Zwet- de Savornin Lohman hee het archief in 2017-2018 bewerkt.
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Schng Kraamcentrum Gooi en Omstreken
Schng Centrum voor Kraamzorg in het Gooi ‘Het Oranje-Groene Kruis’, ‘Groene Kruis', Wit-Gele
Kruis gaan op in Schng Kraamcentrum ‘Gooi en Omstreken’.
De Schng Centrum voor Kraamzorg in het Gooi ‘Het Oranje-Groene Kruis’ was een protestants
Christelijke organisae voor gezondheidszorg. Elke vergadering stare met een bijbellezing. De schng
werd opgericht door de Vereniging voor Diaconessenarbeid. Het centrum zetelde in 2 locaes; de
zuigelingenzorg aan De Ruyterstraat 24 en Kleuterzorg in de Zenderkerk te Huizen.
Tussen 1967 en 1971 vond er onenigheid plaats tussen een wijkverpleegkundige en het bestuur omdat
zij, volgens het bestuur haar taken als begeleider en docente van de vroedvrouwen niet naar wens
uitvoerde. In die periode handelde de correspondene vnl. over administraef en ﬁnancieel beheer.
Besloten werd alle betalingen rechtstreeks via een administraef bureau en/of de giro en bank te
laten plaats vinden. Het administraef bureau te Hilversum regelde voortaan de ﬁnanciën en hield
de administrae bij van de verleende kraamhulp. Alle rekeningen moesten gestuurd worden aan de
administrae die uitbetaalde na ﬁat van het bestuur. De leidster/docente kreeg een gemaximeerd
voorschotkas en diende een kasboek bij te houden.
Gedeclareerd werden het aantal zingen en reiskosten. Het aantal zingen vormden een deel van
de inkomsten en die namen gestaag af. In het tweede kwartaal 1967 vonden 76 zingen plaats en
bedroegen de inkomsten ca. ﬂ 1000,-. In het laatste kwartaal van 1969 vonden 38 zingen plaats
en bedroegen de inkomsten ﬂ. 500,-. Bovendien werden in 1969 de honoraria voor zingen in
consultaebureaus verhoogd.
In 1971 werd landelijk de aanzet gegeven door de Geneeskundig Inspecteur voor de Volksgezondheid tot
het samenvoegen van kraamcentra. Het doel was te komen tot BRO= Boven Regionale Organen.
In die jd zijn in de regio ’t Gooi autonoom werkzaam 11 schngen van ‘Het Groene Kruis’, 10
schngen van ‘Het Wie Kruis’ en 3 schngen van ‘Het Oranje-Groene Kruis.
Mede als gevolg van de ﬁnanciële problemen, de salarisverhoging van vroedvrouwen, toenemende
hospitalisering van vroedvrouwen, het dalend geboortecijfer en professionalisering van de verloskundige
zorg werd geconstateerd dat de autonome kraamcentra niet meer in staat waren kwalitaef
verantwoorde zorg te leveren. In Huizen en Weesp was echter sprake van geboortetoename. Om de
problemen te tackelen moest regionalisae de oplossing bieden.
In 1971 stare de samenwerking met de kraamcentra van het Wie, Groene en Oranje-Groene kruis op
iniaef van de provinciale Noord-Hollandse Vereniging ‘Het Groene Kruis’, Noord-Hollandse Bond ‘Het
Wit-Gele kruis’ en de Provinciale Vereniging ‘Het Noord-Hollandse Oranje-Groene Kruis’,
Er werd een werkgroep opgericht om de samenwerking op te gaan zeen. Dat leidde tot de
oprichng van de overkoepelende Schng Kraamcentrum ’t Gooi en Omstreken te Hilversum,
Hoge Naarderweg 7, met gereguleerde autonomie en behoud van zelfstandige beslisbevoegdheid
op uitvoeringsniveau. Alle kraamverzorgsters werden ondergebracht in de Schng Kraamcentrum.
Deze samenwerking kwam tot stand na overlegsessies in 3 commissies, bemand door bestuurders,
administrateurs en verpleegkundigen.

De nieuw opgerichte schngsraad trad zelfstandig op met behoud van de band met de plaatselijke
kruisverenigingen in het werkgebied. Bij de uitvoering van het werk bleef men rekening houden met de
verscheidenheid aan levensbeschouwingen. Wel werden, gezien de dalende markt in het werkgebied ’t
Gooi, staﬂeden ontslagen. Op 30 juni 1973 is het Kraamcentrum ‘Het Groene Kruis’ ontbonden.
In 1972 start tevens de Schng Internaatsopleiding Kraamverzorgsters, een intern opleidingsinternaat
voor leerling-kraamverzorgsters.
Schng Kraamcentrum ‘Het Groene Kruis’ Gooi-West en Vechtmond te Bussum bleven beiden
gehuisvest aan de Brinklaan 156 te Bussum. Ook de andere kraamcentra bleven autonome verenigingen.
De meeste Gooise kruisverenigingen waren verbonden met kraamcentra.
Daarnaast streefden de Gooise ziekenfondsen naar het instellen van wijkkraamzorg als oplossing voor
de onrendabele kraamcentra in de regio. Zij stelden voor de regio op te delen in 4 centra waarbij elke
centrum 1 deel voor haar rekening neemt. Hun voorkeur ging uit naar gehuwde kraamverzorgsters.
Kraamcentra gaven aan dat er al veel werd samengewerkt en dat de planning moeizaam zal verlopen
evenals eenduidige tarifering in verband met de afwijkende leeijdsopbouw per centrum.
1 Bestuur
1.1 Notulen
1

Notulenboek, verslag van de vergadering tot oprichng van de vereniging, verslagen van
de bestuursvergaderingen en verslagen van ledenvergaderingen
19/3/1902-6/10/1908
1

2

Notulenboek, verslagen van de bijeenkomsten wijkgebouw
20/10/1908-21/4/1914

1

3

Verslagen van de bestuursvergadering
1914-1922

1

4

Notulenboek, verslagen van de bestuursvergaderingen
13/6/1922-13/9/1935

1

5

Notulenboek, verslagen van de vergaderingen en van de oprichngsvergadering van Het
Wit-Gele Kruis
24/4/1930-30/7/1943
1

6

Notulenboek, verslagen van het dagelijks bestuur
26/9/1935-12/12/1946

1

7

Notulenboek, verslagen van het dagelijks bestuur van het Wit-Gele Kruis
22/6/1943-1/10/1956

1

1.2 Correspondene
8

Register van ingekomen en uitgegane brieven
3/4/1902-8/12/1957

1

9

Correspondene met de gemeente Bussum betreﬀende subsidie en de verkoop van
gronden aan de Koekoekslaan
1935-1960

1

1.3 Jaarverslagen
10

Jaarverslagen
1932-1968
2 Organisae

1

2.1 Oprichng en ontwikkeling
11

Statuten en Huishoudelijke Reglementen
1902-1938

1

12

Uitbreiding der werkzaamheden
1925

2

13

Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Wit-Gele Kruis
1930

1

14

Afschri wijziging Statuten
1939

1

15

Akte van verkoop (bewijs van eigendom) voor J.A. van Doormolen
1920

1

2.2 Eigendommen
16

Akte van hypotheek ten behoeve van J.W. Wiedenbrugge te Millingen aan de Rijn en ten
laste van te Bussum gevesgde Vereniging Ziekenzorg
1921
1

17

Stukken met betrekking tot de bouw van het wijkgebouw Bussum
1961

1

18

Contract betreﬀende de overdracht van een perceel in de Hilversumse Meent aan de
Schng Maatschappelijke Gezondheidszorg Hilversumse Meent
1981

1

2.3 Financiën
19

Financiële bescheiden
1933-1956

1

20

Exploitae-rekeningen
1954-1956

1

21

Testamenten
1910-1912

1

22

Stukken betreﬀende leningen en hypotheekverstrekkingen van de Kruisvereniging
1982-1984

1

3 Leden en personeel
23

Notulenboek, verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen
27/5/1903-9/7/1953

1

24

Instruce voor de wijkzusters
1939

1

25

Lijst personeelsleden van het Wit-Gele Kruis, ongedateerd

1

4 Documentae
26

Informaepamﬂet

27

Krantenknipsels

1

1933-1972
28

Bonnenboekje voor 7 liter melk

29

Diverse spelden

1
1
1

5 Schng Kraamcentrum Gooi en Omstreken
30

Notulen van de Schng Kraamcentrum Het Groene Kruis Gooi-West en Vechtmond en
Het Groene Kruis in Noord-Holland
1967-1973
1

31

Notulen van de Schng Centrum voor Kraamzorg in ’t Gooi 'Het Oranje-Groene Kruis'
1968-1971

1

32

In- en uitgaande post
1966-1975

1

33

Stukken betreﬀende de oprichng van diverse Kraamcentra
1955-1968

1

34

Statuten schng Kraamcentrum ’t Gooi en Omstreken
1973

1

35

Reglement voor district ’t Gooi van de Provinciale Noord-Hollandse Vereniging
betreﬀende Het Groene Kruis, ongedateerd

1

36

Stukken betreﬀende regionalisae en herstructurering van diverse Kraamverenigingen in
het Gooi
1968-1975
1

37

Correspondene betreﬀende huisvesng
1970-1975

1

38

Jaarrekeningen van de Schng Kraamcentrum Het Groene Kruis Gooi-West en
Vechtmond
1965-1973

1

39

Begrongen van de Schng Kraamcentrum Het Groene Kruis Gooi-West en Vechtmond
en Schng Kraamcentrum Gooi en Omstreken
1970-1976
1

40

Subsidieaanvragen van de Schng Kraamcentrum Het Groene Kruis Gooi-West en
Vechtmond aan de Gemeente Naarden
1967-1968

1

41

Correspondene betreﬀende ﬁnanciële afwikkelingen binnen de Schng Kraamcentrum
Het Groene Kruis Gooi-West en Vechtmond
1969-1976
1

42

Rapport van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne betreﬀende onderzoek
bij de Schng Kraamcentrum Het Groene Kruis Gooi-West en Vechtmond
1971
1

43

Diverse stukken betreﬀende personeelszaken binnen de Schng Kraamcentrum Het
Groene Kruis Gooi-West en Vechtmond

1967-1975

1

Verslagen van gesprekken tussen vertegenwoordigers van diverse Kraamcentra
betreﬀende administraeve wanorde
1968-1971

1

45

Stukken betreﬀende de opleiding tot kraamverzorgster
1970-1972

1

46

Diverse nota
1970-1973

1

47

Krantenarkelen en brochures van de Schng Kraamcentrum Het Groene Kruis GooiWest en Vechtmond, en Schng Kraamcentrum Gooi en Omstreken
1971-1973

1

Staatscourant betreﬀende de Voorwaarden van Kraamcentra
1973

1

44

48

