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Inleiding
Stichting De Rozelaar krijgt steeds meer te maken met een terugtrekkende overheid. De
bezuinigingen raken ook De Rozelaar. De overheid blijft de basiszorg financieren. Alle aanvullende
activiteiten en zorg die De Rozelaar wil bieden, moet worden betaald uit andere middelen. We
geloven dat juist deze activiteiten bijdragen aan zichtbaarheid van clienten en hun participatie in de
samenleving. En dat deze activiteiten bijdragen aan het welzijn van de clienten. Het gaat om
bijvoorbeeld stageplekken bij regulieren bedrijven en ontspanning als huifbedrijden, zwemmen en
muzikale ontwikkeling bij Koor en Orkest.
Om toch de zorg en begeleiding te kunnen blijven bieden, moeten extra gelden binnengehaald
worden door middel van fondsenwerving, sponsoring en giften.
Stichting Vrienden van De Rozelaar heeft ten doel: het verrichten van al hetgeen dienstbaar is aan
het realiseren van de doelstelling van ‘Stichting De Rozelaar’, gevestigd in de gemeente Barneveld.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-

Het verwerven en ter beschikking stellen van middelen die nodig en/of nuttig zijn voor het
functioneren van ‘Stichting De Rozelaar’, hetzij in natura, hetzij in financiële zin
Het organiseren en ondernemen van activiteiten die ertoe bijdragen dat de bekendheid van
‘Stichting De Rozelaar’ wordt vergroot en middelen worden verkregen
Het vormen en vergroten van het maatschappelijk draagvlak van ‘Stichting De Rozelaar’ door
mensen te interesseren voor het werk en de zorg van die stichting

De stichting beoogt niet het maken van winst.
Uit de evaluatie van 2015 blijkt dat er verschillende zaken zijn aangepakt door Stichting Vrienden van
De Rozelaar, waarmee we geld hebben verkregen. De plannen voor 2016 zijn om de stichting nog
meer en intensiever in te zetten om zo de gestelde doelen te realiseren.

Evaluatie
In het jaar 2015 heeft de Stichting Vrienden van De Rozelaar zichzelf minder geprofileerd dan de
voorgaande jaren. Voornaamste reden hiervoor is dat er minder uren beschikbaar waren om aan het
werk te gaan voor de stichting.
De belangrijkste taken die de stichting in 2015 heeft uitgevoerd zijn het uitbrengen van
relatiemagazine ´Vrienden´, het uitgaan van een machtiging om ´Vriend´ te worden van De Rozelaar
en het aanschrijven van diaconieën van verschillende christelijke gemeentes in de gemeente
Barneveld.
Relatiemagazine Vrienden
Om onze relaties op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de stichting, is in juni 2015 een
editie van het blad ´Vrienden´ uitgekomen. Dit blad wordt verstuurd naar zakelijke relaties,
werknemers, verwanten van onze cliënten en onze ´Vrienden´. Je bent ´Vriend´ van De Rozelaar
wanneer je Stichting Vrienden van De Rozelaar steunt met een vast bedrag per termijn. De
ontvangers van het blad waarderen het zeer om op deze wijze op de hoogte te worden gehouden.
Onderdelen die in dit magazine aan bod komen zijn onder andere de besteding van giften, nieuwe
initiatieven van de stichting, informatie over ons aanbod en nieuws van de cliëntenraad.

Machtiging bij blad Vrienden
Om al onze relaties op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om de stichting te steunen door zelf
´Vriend´ te worden, verscheen bij het relatiemagazine van juni 2015 een brief van
directeur/bestuurder Jan Vogel. Hierin deed hij een oproep om meer vrienden te werven. Deze actie
is succesvol te noemen.
We kregen zeven reacties terug van mensen en bedrijven die ´Vriend´ wilden worden van De
Rozelaar. Dat betekent extra giften voor de stichting van € 580 per jaar. We hopen in de toekomst
meer acties te organiseren om meer vrienden te werven. Dit zal onder meer gebeuren door het
aanschrijven van instanties.
Jubileum woonlocatie Iris
Onze woonlocatie Iris in Barneveld vierde in 2015 haar 10-jarig jubileum. Rondom dit jubileum zijn
verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij ook Stichting Vrienden van De Rozelaar een aandeel
in heeft gehad. Zo is er onder meer een markt georganiseerd bij de woonlocatie. In het kader van het
jubileum werden ook verschillende giften geschonken door bedrijven en personen, speciaal voor Iris.
Duofiets Het Gasthuis
Eén van de grotere giften die het afgelopen jaar geschonken zijn, is de duofiets voor onze
woonlocatie Het Gasthuis in Barneveld. Jansen2wielers uit Barneveld heeft een deel van de kosten
op zich genomen en ook andere instellingen en personen hebben een bijdrage geleverd, zodat de
fiets kon worden aangeschaft. De duofiets betekent meer bewegingsvrijheid voor de cliënten.
Aanschrijven diaconieën
Om onze stichting nog eens extra onder de aandacht te brengen bij de kerkelijke gemeentes in
Barneveld, is in november een brief gestuurd naar de verschillende diaconieën. Wij hebben hen
gevraagd om financiële steun en dan met name voor de bekostiging van het vervoer van onze
cliënten. Op deze brief hebben wij zes positieve reacties gekregen van gemeentes die een bedrag
gingen overmaken naar de Stichting Vrienden van De Rozelaar.
Jaarrekening
De jaarrekening van Stichting Vrienden van De Rozelaar van 2015 wordt in het tweede kwartaal
van 2016 gepubliceerd.

Nawoord
Ondanks dat het aantal activiteiten van Stichting Vrienden van De Rozelaar minimaal waren in 2015,
mogen we spreken van een geslaagd jaar. De zaken die de stichting heeft opgepakt, zijn redelijk
succesvol te noemen.
Wel is het zaak om in 2016 Stichting Vrienden van De Rozelaar meer in te zetten om haar doelen te
realiseren. Er zijn veel mogelijkheden om sponsoren te werven en om meer gelden binnen te halen
om te voorzien in de behoeftes van onze cliënten. In het beleidsplan 2016 is hier meer over te lezen.

