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1. Inleiding
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. De overheid blijft de (basis)zorg 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 en welzijn van cliënten en hun
participatie in de samenleving.

2. Doelstelling
Stichting Vrienden van de Rozelaar is opgericht in 2012 en heeft als 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 de stichting.
 De stichting beoogt niet het maken van winst.

3. Werkzaamheden
Om haar doelstellingen te behalen organiseert de stichting diverse fonds wervende
activiteiten, zoals:
 Het actief benaderen van kerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven voor
donaties.
 Het benaderen van organisaties voor meerjarig donateurschap.
 Het bedanken van mensen en organisatie die een gift beschikbaar hebben gesteld. Bij
grote giften worden vertegenwoordigers van de organisaties ontvangen voor
ingebruikname of onthulling.
 Het verdelen van de inkomende gelden over actuele aanvragen voor ondersteuning
vanuit de Rozelaar.

4. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
 René Minderhoud (Voorzitter)
 Henk van Woudenberg (Secretaris)
 Hanno van der Mark (Penningmeester)
 Kirsten Reijneveld (Lid)
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar.
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5. Certificering
De stichting wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

6. Het beheer van het vermogen
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. Er is een strikte scheiding tussen stichting de Rozelaar
en de Vriendenstichting, zij hebben het volgende afgesproken:
1. Voor giften of legaten welke onbestemd op rekening van De Rozelaar binnen komen,
zal contact worden gezocht met de penningmeester van De Vriendenstichting om
samen te kijken hoe dit geld besteed wordt.
2. Wanneer er echter giften of legaten voor een concreet doel, gespecificeerd door de
gever, bij De Rozelaar binnen komen, zullen deze rechtstreeks en zonder
tussenkomst van de Vriendenstichting worden besteed en verantwoord in de
jaarrekening van De Rozelaar. De Vriendenstichting zal over dergelijke giften worden
geïnformeerd.
Het bestuur is bevoegd de gelden toe te kennen. De Vriendenstichting beschikt over een
eigen bankrekening, waarop giften kunnen worden gestort.

7. De besteding van het vermogen
Jaarlijks 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. De besteding vindt plaats conform de prioritering. Alleen als giften
binnenkomen met een specifiek doel worden deze geoormerkt zijnde voor het betreffende
doel.
Voorbeelden van bestedingsdoelen zijn: ontspanningsactiviteiten zoals huifbedrijden,
zwemmen het aanschaffen van een tovertafel, hometrainers of een fietslabyrint.
Jaarlijks wordt verantwoording gedaan van de ontvangen giften en de besteding hiervan in
de jaarrekening.

8. Toekomst
Bij ongewijzigd beleid zal de stichting zich blijven inzetten van de geformuleerde
doelstelling.
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