
  



Inleiding 
Zoals gebleken is kan de Stichting De Rozelaar niet zonder steun van particulieren, bedrijven, kerken 
en andere organisaties. Steun door gebed, door inzet van vrijwilligers, maar ook door financiële 
bijdragen blijft naast de overheidsbijdragen noodzakelijk. Wat is het dan fijn dat we ondersteuning 
uit de samenleving krijgen. Bijvoorbeeld het kunnen sporten in diverse takken, het bekende  
huifbedrijden, of de aanschaf van muziekinstrumenten en fitnessapparatuur wordt niet vergoedt, 
terwijl juist deze activiteiten en middelen heel belangrijk zijn voor onze cliënten.  
 
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. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 

o 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  

o Het organiseren en ondernemen van activiteiten die ertoe bijdragen dat de bekendheid van 
‘Stichting De Rozelaar’ wordt vergroot en middelen worden verkregen.  

o 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. 

 

Bestuur 
Stichting Vrienden van de Rozelaar heeft in 2017 een eigen bestuur gekregen. Een bestuur van 
vrijwilligers die Stichting De Rozelaar een warm hart toedragen. Het nieuwe bestuur gaat door inzet 
van hun eigen netwerken De Rozelaar maximaal in beeld brengen.  
 
Stichting De Rozelaar kan bij de Stichting Vrienden van De Rozelaar aanvragen doen voor bijdragen in 
welke vorm dan ook voor aanschaf hulpmiddelen of realisatie van diverse activiteiten. 
 
Toelichting bij jaarrekening 
In 2017 zijn eenmalige kosten gemaakt voor het aanstellen van het nieuwe bestuur van Stichting 
Vrienden van De Rozelaar. In de jaarrekening is hierdoor een verlies te zien bij het resultaat.  
 

2017 
 
Acticomm  
Al jarenlang hadden een aantal dagbestedingsgroepen van 

Stichting De Rozelaar een grote wens; ze wilden graag een 

Acticomm voor hun cliënten. Die wens ging in vervulling 

dankzij een gift van het Rabofonds, SamenUniek (diaconale 

werkgroep voor mensen met een beperking) en dankzij de 

opbrengst van een collecte van de Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt Barneveld. In oktober 2017 werd de Acticomm 

officieel in gebruik genomen en werd de cheque van het 

Rabofonds overhandigt aan cliënten en begeleiders van De 

Rozelaar. 

De Acticomm is een speciaal ontwikkeld computersysteem voor mensen waarbij ‘normaal 
computeren’ niet lukt, zoals met een ernstig meervoudige beperking. De Acticomm is een uniek 
communicatiehulpmiddel met touchscreen, verwerkt in een veilig meubel dat verrijdbaar en in 

hoogte in te stellen is. Met dit communicatiehulpmiddel kunnen mensen die een ernstige beperking 



hebben op een plezierige en uitdagende manier nieuwe dingen leren. De Acticomm geeft meer eigen 
regie. 
 
Geldersch Erf geniet van nieuw terras dankzij Kippenren 

De dagbestedingsgroep Geldersch Erf van Stichting 

De Rozelaar is in 2017 verhuisd naar een prachtige 

nieuwe plek op een unieke locatie, op landgoed De 

Schaffelaar.  

In 2016 heeft Stichting De Rozelaar een cheque van  
€ 3.000 mogen ontvangen van de Moba Kippenren 
Barneveld 2016. Een fantastisch bedrag wat in 2017 
besteed is aan nieuw tuinmeubilair. De deelnemers 

en begeleiders kunnen nu buiten zitten en ook buiten werken.  
 
Schommel Gasthuis 

De bewoners van Het Gasthuis hadden een 

grote wens: ze wilden graag een schommel in 

de tuin. Deze wens ging in vervulling dankzij 

sponsors, vrijwilligers en giften. Tijdens een 

feestelijk moment is de schommel officieel in 

gebruik genomen en zijn sponsors en 

vrijwilligers bedankt. 

De bewoners van Het Gasthuis beleven veel 

plezier aan schommelen. Speeltoestellen - 

zoals een schommel - waarbij de cliënt wordt 

bewogen, lokken de bewoner uit tot het 

gebruik van verschillende gevoelsprikkels. Naast het bewegingsgevoel doet schommelen ook een 

beroep op hun evenwichts-, tast- en houdingsgevoel. Maar het belangrijkste is wellicht wel een 

moment van rust. Onze bewoners komen door het wiegen van de schommel tot rust.  In de tuin van 

Het Gasthuis is een veilige plek gecreëerd en kunnen er vele mooie en plezierige rustmomenten 

beleefd worden.  

Namens onze bewoners bedanken we Van Ee Speeltoestellen en Bunt Hoveniers voor hun bijdrage 

en de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen voor de gift van de Kinderneverdienst. Verder willen we 

ook de diverse vrijwilligers bedanken voor het harde werk zodat de schommel geplaatst kon worden. 

Het gaat hier om vrijwilligers van De Rozelaar, familie van bewoners van het Gasthuis en vrijwilligers 

van SDVB via Stichting Present.  

Overige giften  
Naast bovenstaande giften zijn er ook giften binnengekomen zonder specifieke bestemming. Deze  
giften worden uitgegeven aan huifbedrijden, zwemmen en sporten op woensdag.   
 

Relatiemagazine Vrienden 

Om onze relaties op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de stichting, is in mei 2017 een  
Nieuwe editie van het blad ´Vrienden´ uitgekomen. Dit blad wordt verstuurd naar zakelijke relaties,  
werknemers, verwanten van onze cliënten en onze ´Vrienden´. Het thema van dit magazine was 
‘cliënten hebben regie en doen maximaal mee’. In elke editie komt de rubriek ‘daarom geef ik’ aan 
bod, waar een ondernemer verteld op welke manier hij De Rozelaar ondersteund. In deze editie 



kwam Van Laar Reklame aan bod. Al jarenlang worden de bussen van De Rozelaar door Van Laar 
Reklame vakkundig van naam en logo voorzien. Dit doet Van Laar Reklame al die jaren kosteloos.  
Er vindt slechts een kleine tegenprestatie plaats vanuit De Rozelaar. Eens in de zoveel tijd gaat er een 
appeltaart van Taart&Zoet richting Van Laar Reklame. In het magazine ‘Vrienden’ is een machtigings-
kaart te vinden om een gift te geven aan Stichting Vrienden van De Rozelaar.   
 

Gegevens Stichting Vrienden van De Rozelaar  
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.    


