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Vrienden van de Rozelaar
Zoals gebleken in de afgelopen jaren kan de Stichting de Rozelaar niet zonder de 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. Gelukkig krijgen we veel
ondersteuning uit de Barneveldse samenleving.
Maar ook daarbuiten wordt de Rozelaar gezien en niet vergeten. 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 de cliënten van De
Rozelaar.
De 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:
•
•
•

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.

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 directeur/bestuurder
van de Rozelaar schuift regelmatig aan bij het overleg van de Vriendenstichting 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. Het bestuur streeft ernaar vaste activiteiten te financieren vanuit structurele
inkomsten. Er is een plan opgesteld voor het aantrekken van vaste donateurs/sponsoren om die structurele
inkomsten te verwerven. Voor incidentele aanvragen zoekt de Vriendenstichting in het netwerk van de
Rozelaar en het netwerk van de Vriendenstichting zelf naar sponsoren.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
René Minderhoud 		
Voorzitter.
Henk van Woudenberg
Secretaris
Hanno van der Mark
Penningmeester
Kirsten Reijneveld 		
Lid
Jacolien Gorissen 		
Adviseur

Activiteiten in 2019
•
•
•
•
•
•
•

Inzet Jacolien Gorissen (4 uur per maand)
Fietslabyrinth (zie volgende pagina)
Dorpsgolf (zie volgende pagina)
Muziekinstrumenten
Tuinmeubelen
Aanpassen website Vriendenstichting
Het Rozenbord, waarbij we donateurs en sponsoren werven. Helaas hebben we onze activiteiten vanwege
de coronacrisis wat betreft het werven van sponsoren en donateurs voorlopig even in de ijskast moeten
zetten. (zie volgende pagina)

Fietslabyrinth
Tijdens een feestelijk moment is het Fietslabyrint bij de Rozelaar
officieel in gebruik genomen. Fietslabyrint is een systeem
waarmee mensen interactieve fietstochten maken door steden
en natuurgebieden. Dit Fietslabyrint is mogelijk gemaakt door
giften van de Hervormde Gemeente Barneveld, Gereformeerde
Kerk Zwartebroek, Sport Society en Stichting Vrienden van de
Rozelaar.
Gezond leven
De Rozelaar hecht veel waarde aan gezond leven en
wil cliënten daar zo goed mogelijk in begeleiden. In 2019 staat onder andere het thema ‘gezond leven’
centraal. Dit doen we door extra aandacht te geven aan gezonde voeding, maar ook aan gezond bewegen. Op
de dagbesteding geven we hier op verschillende manieren vorm aan: wandelen, zwemmen, fitness en fysio.
Voor een aantal, met name ouder wordende cliënten, zoeken we naar manieren die passen bij de
mogelijkheden en die uitdagend en prikkelend zijn om te gebruiken. Deze groep cliënten kan geen grote
einden wandelen, maar in beweging blijven is zeker voor deze groep heel belangrijk.
Er zijn meerdere cliënten die een aantal keer per week op de hometrainer fietsen om zo goed te blijven
bewegen. Voor sommige cliënten is het een echter een opgave om op de hometrainer te fietsen en zien
ze niet altijd het nut hiervan in. Fietslabyrint maakt het weer leuk om op de ‘fiets’ te stappen en zo wordt
bewegen (weer) leuk!
Fietslabyrint is een systeem waarmee mensen interactieve fietstochten maken door steden en
natuurgebieden. Het beeldscherm waarop de fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een hometrainer
of andere bewegingstrainer. Stopt de fietser met trappen, dan stopt ook de fietsroute op het scherm.

Dorpsgolf
Tijdens een feestelijk moment zijn 3 nieuwe hometrainers, een active bike
en extra bedieningsset voor het Fietslabyrinth bij de Rozelaar officieel in
gebruik genomen. Dit alles is mogelijk gemaakt door Dorpsgolf Barneveld.
Op 14 september 2019 werd de Dorpsgolf gehouden in het centrum van
Barneveld. Stichting Vrienden van De Rozelaar was uitgekozen als 1 van de
goede doelen en mocht een cheque van maar liefst € 4.100,- in ontvangst
nemen.

Rozenbord
Op de locatie Rozenstraat in Barneveld hangen diverse foto’s van de Rozelaar.
Wanneer bedrijven Vriend worden is de mogelijkheid om hun logo hier ook
tussen te hangen.

Gegevens
Stichting Vrienden van de Rozelaar
Postadres
Postbus 391
		
3770 AJ Barneveld
Telefoon
0342 – 413334
Email		
vriendenvanderozelaar@rozelaar.nl
Internet
https://www.rozelaar.nl/word-vriend/
Giften aan Stichting Vrienden van De Rozelaar kunnen worden overgemaakt aan IBAN:
NL07 RABO 0156 249 081 t.n.v. Stichting Vrienden van De Rozelaar in Barneveld.

