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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 2021 zal het bestuur van de Stichting Vrienden van de Rozelaar haar beleidsplan opnieuw
vormgeven, 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

Activiteiten in 2020
Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten geweest.
Het werven van nieuwe sponsoren stond op een laag pitje. De flyer en de brief betreffende de nieuwbouw
zouden in 2020 verstuurd worden. Maar door de coronacrisis is dit verschoven naar 2021.

Uitgaven in 2020
In 2020 zijn de volgende uitgaven geweest:
5 hometrainers
Tovertafel
Fietslabyrinth

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.

