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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 cliënten en hun participatie in de
samenleving. En dat deze activiteiten bijdragen aan het welzijn van de cliënten. Het gaat om
bijvoorbeeld stageplekken bij regulieren bedrijven en ontspanning als huifbedrijden, zwemmen en
muzikale ontwikkeling bij Koor en Orkest.

Doelstellingen
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 is
opgericht in 2012 om deze extra gelden binnen te halen. De stichting 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.

Boodschap
Voor de stichting staat kwaliteit van de zorg en begeleiding voorop. Deze wordt aangeboden vanuit
de protestants-christelijke identiteit. De aanvullende activiteiten en voorzieningen vinden we
belangrijk voor de cliënten. Er zijn extra gelden nodig om dit mogelijk te maken.

Doelgroep
De doelgroep van Stichting Vrienden van De Rozelaar bestaat uit:
1. Medewerkers / vrijwilligers / bestuur van De Rozelaar
2. Omgeving / familie van cliënten van De Rozelaar
3. Inwoners van de regio Barneveld, Nijkerk en Putten die affiniteit hebben met zorg en
begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking
4. Bedrijven in de regio Barneveld, Nijkerk en Putten, die affiniteit hebben met zorg en begeleiding
van mensen met een verstandelijke beperking
5. Subsidiënten / fondsen

Achtergrond
Stichting De Rozelaar heeft in 2012 ervoor gekozen voor de oprichting van een vriendenstichting om
belangenverstrengeling te voorkomen en duidelijkheid in de verantwoordelijkheden te scheppen.
Stichting De Rozelaar heeft formeel niets te zeggen over de aanwending van de gelden van de
vriendenstichting. Dit maakt de vriendenstichting vooral geschikt voor projecten en activiteiten die
buiten de reguliere vergoedingen vallen. Stichting Vrienden van De Rozelaar is door de
Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Aan de keuze voor de oprichting van een stichting voor het onderbrengen van de vriendengelden
liggen verschillende overwegingen ten grondslag. De voornaamste zijn:
- Particulier geld moet niet gemengd te worden met gemeenschapsgeld. Een donateur of gever

moet er op aan kunnen dat zijn geld ook daadwerkelijk besteed wordt aan het doel waarvoor hij
geeft.
- Particuliere gevers voelen zich meer aangetrokken tot een kleine organisatie die fondsen
werft voor een specifiek doel dan een grote organisatie waarvan het doel slechts één van de vele is.

Stichtingsbestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:
- Dhr. M.T.J. Blanken
- Dhr. T. van de Bospoort
- Dhr. H. Jonker (voorzitter)
- Dhr. C.P. Kayim
- Dhr. H. Klein Obbink
- Mevr. R. van Schoor - van den Brink
- Dhr. M. Wijnen

Financiën
Om de doelen van Stichting Vrienden van De Rozelaar te realiseren is geld nodig. Elk jaar wordt een
wensenlijst gemaakt met input van Stichting De Rozelaar. Deze wensenlijst wordt begin van het
nieuwe kalenderjaar opgesteld en aan elke wens wordt een prioriteit gekoppeld. Bij het
binnenkomen van giften wordt deze lijst aangehouden en gekeken waar de gift aan besteed gaan
worden. Dit gebeurt alleen wanneer de schenker geen specifiek doel aan de gift heeft gehangen.

De manier waarop de stichting geld werft
De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsering, donaties, giften, bijdrage van activiteiten,
fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier
zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs
en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe
contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van
multimedia en social media.

Het beheer en de besteding van het vermogen
Stichting Vrienden van De Rozelaar is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze
administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald,
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt
ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de
instelling is. Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Vrienden van De
Rozelaar zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit
gaan om eventuele gemaakte reiskosten of administratiekosten. De ontvangen gelden, worden
aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. In juni wordt de
jaarrekening opgesteld. Na opstelling wordt deze jaarrekening op de website gepubliceerd.

Toekomst
Stichting Vrienden van De Rozelaar zal vanaf 2016 actiever worden ingezet, dan in 2015 het geval
was. Het jaar 2016 wordt een overgangsjaar waarin een nieuwe vorm wordt aangenomen. In januari
2016 is een brainstormsessie geweest met professionals om zo samen nieuwe plannen te maken om
de inzet van Stichting Vrienden van De Rozelaar optimaal te laten zijn.

Overzicht gegevens stichting
Stichting Vrienden van De Rozelaar
Postbus 391
3770 AJ Barneveld
0342 - 413334
Giften aan Stichting Vrienden van De Rozelaar kunnen worden overgemaakt aan IBAN:
NL07 RABO 0156249081 t.n.v. Stichting Vrienden van De Rozelaar in Barneveld.

