


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 
In 2018 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van de Rozelaar haar beleidsplan vormgegeven, 
waarin de wijze van samenwerking met de Stichting De Rozelaar is vastgelegd. De bestuurder van de 
Rozelaar schuift regelmatig aan in het overleg om plannen en wensen kenbaar te maken. Ook via 
andere contacten uit de organisatie komen ideeën voor de aanschaf van hulpmiddelen of een 
bijdrage aan speciale activiteiten op tafel.  
 
De Stichting Vrienden van de Rozelaar beslist altijd onafhankelijk van de organisatie over de 
besteding van de beschikbare gelden. Wij streven ernaar vaste activiteiten te financieren vanuit 
structurele inkomsten. Er is een plan opgesteld voor het aantrekken van vaste donateurs om die 
structurele inkomsten te verwerven.  Voor incidentele aanvragen zoeken de Vrienden in het netwerk 
van de Rozelaar en hun eigen netwerk naar sponsors.  
 
Toelichting bij jaarrekening 
In 2018 zijn diverse kosten uit eerdere jaren niet doorgezet. Verder is er aan gewerkt om beter 
overzicht te krijgen op diverse inkomsten. Wij, bestuur van Stichting Vrienden van De Rozelaar, 
mogen ons verheugen in het feit dat heel veel verschillende mensen en organisaties De Rozelaar een 
warm hart toedragen. En fijn dat dit in praktische vorm van geldelijke bijdragen terug te vinden is. 
Door beperking van kosten en doorzetting van gelijkblijvende aantal giften laat de jaarrekening een 
positief resultaat zien.  
  



 

2018 
 
Tovertafel 
De Tovertafel van Stichting De Rozelaar is begin 
2019 officieel en feestelijk in gebruik genomen 
dankzij giften die in 2018 binnen zijn gekomen.  
Al jarenlang hadden begeleiders van Stichting De 
Rozelaar een grote wens. Ze wilden graag een 
Tovertafel voor hun EMB (Ernstig Meervoudig 
Beperkt) cliënten. Die wens ging in vervulling 
dankzij een gift van Adapcare, Moba en dankzij 
Stichting Vrienden van De Rozelaar. 

Heimen deed de officiële ‘openingshandeling’ en 
daarna was er uitgebreid de tijd om de Tovertafel te gebruiken en te zien wat er allemaal mogelijk is. 
Tijdens de feestelijke overhandiging was ook de leverancier aanwezig om het één en ander de 
vertellen over de Tovertafel. Alle mogelijkheden werden getoond en diverse cliënten (en ook de 
begeleiders en sponsors) genoten zichtbaar van de beleving. ‘Wat een fantastisch ding’, ‘zo mooi dat 
diverse cliënten met elkaar de Tovertafel kunnen gebruiken’ en ‘genieten dit’, waren een aantal 
uitspraken die gedaan werden.  

 ‘Voor onze EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt) cliënten waren wij op zoek naar een passende en 
vernieuwende activiteit, vertelt Elsamarie Groenendaal, begeleider bij de Rozelaar. De Tovertafel is 
een vrolijke en speelse zorginnovatie die interactieve spellen projecteert op een tafel, vloer, 
rolstoelblad en zelfs op het lichaam van de cliënt. De spellen reageren op de allerkleinste 
bewegingen en zijn daardoor heel waardevol voor onze doelgroep. ‘ 

‘Bijzonder aan de Tovertafel is dat het onze cliënten op hun eigen niveau uitdaagt om mee te spelen. 
Niet alleen onze EMB-cliënten, maar ook onze cliënten met een licht verstandelijke beperking 
kunnen de spellen van de Tovertafel samen beleven. Daarmee is de Tovertafel voor iedereen van 
toegevoegde waarde. Prachtig dat we onze cliënten met behulp van interactieve lichtprojecties 
plezier laten beleven.’ 

‘De Tovertafel is begin 2019 door vier groepen in gebruik genomen: de gedragsgroep, EMB cliënten, 
oudere cliënten en een gemengde belevingsgroep. Juist voor deze groepen is de tafel geschikt omdat 
de cliënten uitgenodigd worden tot actie en reactie. De zintuigen worden geprikkeld door kleuren, 
bewegingen en geluiden. Het is een mooie en laagdrempelige manier om bezig te zijn met het eigen 
lichaam en brengt de zintuigen dichtbij. Wij zijn heel blij met de giften van Adapcare, Moba en de 
Stichting Vrienden van De Rozelaar voor de Tovertafel.’ 

Oven Taart&Zoet 

Begin 2019 is de nieuwe professionele oven (en deegmachine) van Bakkerij Taart&Zoet feestelijk in 

gebruik genomen. Dankzij diverse giften is het mogelijk gemaakt om deze oven en deegmachine aan 

te kunnen schaffen. Niet alleen de oven werd feestelijk in gebruik genomen, ook werd de nieuwe 

werkkleding van Taart&Zoet ‘geshowd’.  

Tijdens deze feestelijke ochtend werd er (natuurlijk) gestart met koffie en zelfgebakken specialiteiten 

van de bakkerij. Alle cliënten en begeleiders van Bakkerij Taart&Zoet waren aanwezig en daarnaast 

diverse sponsors, vaste afnemers en andere belangstellenden.  



Nadat Philip Miedema (Raad van Bestuur) iedereen 

welkom heette en de diverse sponsors bedankte 

voor hun gift was het tijd voor alle bakkers om zich 

om te kleden in de nieuwe werkkleding. Alle 

bakkers vormden hierna een ‘levend schilderij’ in de 

bakkerij waarbij deze onthuld werd door een groot 

doek naar beneden te trekken. Hierna was het tijd 

voor een rondleiding en uitleg in de bakkerij door 

de cliënten.  

Begin 2018 is er in de Hervormde Gemeente 

Barneveld een collecte gehouden waarbij de 

opbrengst bestemd werd voor de nieuwe oven. Verder is er tijdens de jeugdweken van deze 

Hervormde Gemeente in de zomer van 2018 hard gespaard door alle kinderen en tieners. De 

opbrengst van de Benefietvoorstelling Ballonvaart (door Ben Bläss) was ook deels bestemd voor dit 

project. Ook Roeivereniging Ekiep ‘9 heeft een gift geschonken en Stichting Vrienden van De Rozelaar 

heeft ook meegeholpen. We zijn hier ontzettend dankbaar voor! 

In onze bakkerij Taart&Zoet worden dagelijks met en door onze cliënten hoogwaardige 

bakproducten (o.a. appeltaarten en diverse koeken en koekjes) gemaakt, die door verschillende 

horecagelegenheden en particulieren worden afgenomen. Bij Taart&Zoet trainen en begeleiden we 

de cliënten om zo zelfstandig mogelijk aan dit professionele bakproces deel te nemen. Daarmee 

wordt onze cliënten een zinvolle dagbesteding geboden en zien zij direct dat hun producten door 

klanten worden gekocht en gewaardeerd.  

Er was nog te veel handwerk in het bakproces dat verricht moest worden door de begeleiders omdat 

dit te moeilijk of te zwaar is voor cliënten. Daarnaast was de oven dringend aan vervanging toe. Door 

uitbreiding en verbetering van professionele apparatuur wordt de begeleider en cliënt minder fysiek 

belast, groeit de productiecapaciteit en is er meer tijd en aandacht voor de cliënten om hen te 

ondersteunen en trainen bij het deelnemen van het bakproces.  

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

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.    


