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JAARVERSLAG STICHTING ROOS 2018 

1 Inleiding 
Stichting Roos is in 1999 opgericht met als doel het organiseren en begeleiden van vakanties voor 

kinderen met een verstandelijke beperking. 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die de stichting dit jaar heeft verricht.  

In 2018 zijn er 80 kinderen met ons op vakantie geweest. Deze vakanties worden begeleid door 

enthousiaste vrijwilligers. De formule van maximaal 10 kinderen die met zes of zeven vrijwilligers 

op vakantie gaan voldoet nog steeds.  

Hoofdstuk twee van dit jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in het kader van de 

vakantieweken. Hoofdstuk drie gaat in op de structuur en het algemeen beleid van de stichting. In 

hoofdstuk vier wordt teruggeblikt op de doelstellingen van 2018. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf 

ingegaan op de financiën die de activiteiten mogelijk hebben gemaakt. 

2 Werkzaamheden vakanties 

2.1 Intake en werving kinderen  

Alle kinderen die niet eerder met ons mee zijn geweest werden uitgenodigd om naar Leiden, 

Oegstgeest of Leiderdorp te komen voor een intakegesprek. Tijdens deze intakegesprekken 

schetsen wij aan ouders/verzorgers en kind een beeld  van wat zij van Stichting Roos kunnen 

verwachten. Aan de andere kant proberen wij te bepalen of wij het betreffende kind een leuke 

vakantie kunnen bezorgen binnen de verzorgende mogelijkheden die wij met vrijwilligers kunnen 

bieden. Een belangrijk onderwerp bij de intake is: vindt het kind het leuk? Want daarvoor doen we 

het, uiteindelijk. 

2.2 Intake en werving vrijwilligers 

De werving en selectie van de vrijwilligers is, net als de werving van de kinderen, ook in 2018 door 

een commissie gedaan. Actieve werving d.m.v. contacten onderhouden en mond-op-mond reclame 

voor Stichting Roos heeft dit jaar uiteindelijk voldoende nieuwe vrijwilligers opgeleverd. 

Van de 52 vrijwilligers die in 2018 onze vakanties hebben begeleid waren er 19 die voor de eerste 

keer met ons meegingen. 

Zowel de jaarlijkse trainingsdag, uiteraard vóór de vakanties, als de jaarlijkse terugkomdag hebben 

er toe geleid dat de binding van de vrijwilligers, waaronder de kampleiders, met de rest van de 

vrijwillige organisatie verder is versterkt. 
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2.3 Vakantieweken  

In 2018 hebben we vakantieweken georganiseerd in de periode van 14 juli tot en met 10 augustus. 

Deze weken vonden plaats in de plaatsen Dongen en Otterlo. Na de afgelopen succesvolle jaren en 

de toenemende groei in het animo van de deelnemers is er voor gekozen om ook in 2018 acht 

vakantieweken te organiseren. Omdat onder deze deelnemers ook een groot aantal jongeren 

(leeftijd 17+) is, was er één week speciaal ingericht voor jongeren in deze leeftijdscategorie. 

Voorwaarde was dat deze jongeren al minimaal twee keer zijn mee geweest met Stichting Roos.  

Door de groei naar acht weken is ervoor gekozen om op zowel de locatie als `t Volderke in Dongen 

als Vakantieoord Het Lorkenbos te Otterlo vier vakanties plaats te laten vinden. 

Voor uitgebreide verslaglegging van de vakanties verwijzen we graag naar de website: 

www.stichting-roos.nl. 

De dagindeling tijdens de vakanties bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Naast de gezamenlijke 

maaltijden en snacks is er in het ochtendprogramma altijd de crea-doe. Verder vullen we de dag 

met diverse spelletjes, lekker bewegen en veel plezier. 

Enkele andere activiteiten zijn: 

- Huifkartocht 

- Zwemmen 

- Kinderboerderij 

- Modeshow 

- Bonte avond 

2.4 Na afloop  

Tijdens de vakantieweken is van elke week een verslag gemaakt en op de website van Stichting 

Roos geplaatst. Ook plaatsten we van elke week 200 tot 300 foto’s die uitsluitend voor de 

ouders/verzorgers van de kinderen en de begeleidende vrijwilligers van de betreffende week 

toegankelijk zijn. Voor de ouders en verzorgers van kinderen die met ons op vakantie waren maar 

daar niet gemakkelijk over vertellen, geeft dit verslag en de foto’s inzicht in de activiteiten en 

helpt het de kinderen bij het vertellen van verhalen over de gebeurtenissen van de vakantieweek. 

De vrijwilligers hebben dit jaar weer een enquêteformulier ontvangen en ingevuld zodat een beeld 

ontstaat waar verbeterpunten liggen ten aanzien van de vakanties. Daarnaast hebben wij de 

vakantieweken gezamenlijk geëvalueerd op de terugkomdag voor de vrijwilligers, na afloop van de 

vakantieweken. 

De voorbereidingen voor de vakantie van 2019 zijn ondertussen in volle gang en de eerste 

aanmeldingen zijn inmiddels alweer binnen. 
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3 Structuur en Beleid  
In 2018 hebben er verschillende bestuurswisselingen plaatsgevonden. We hebben onder heel veel 

dankzeggingen afscheid genomen van de bestuursleden Aad van Kampen, Marijke Langeveld en 

Truus Langeveld. In trad Meike Groen aan als nieuw bestuurslid. Hiernaast hebben verschuivingen 

van taken plaatsgevonden. 

 

De taakverdeling was in 2018 als volgt: 

Susan Langeveld voorzitter 

Suzanne Galjaard coördinator deelnemers 

Coby van Zegveld  coördinator vrijwilligers  

Marijke Langeveld  coördinator vakanties (tot 1 september 2018) 

Meike Groen  coördinator vakanties (per 1 september 2018) 

Aad van Kampen  penningmeester / financiën en sponsoring 

Inger Wouters   secretaris / ondersteuning vakanties (dit laatste per 1 september 2018) 

Roel de Jong   tweede secretaris en websitebeheer 

 

Het bestuur vergaderde zes maal. 

 

Binnen Stichting Roos bestonden in 2018 de volgende commissies: 

- de commissie kinderen  

(verantwoordelijk voor de werving, intake en de indeling van de kinderen); 

- de commissie vrijwilligers  

(verantwoordelijk voor de werving, intake, de selectie en indeling van de vrijwilligers);  

- de commissie voorbereiding vakantieweken (verantwoordelijk voor de locaties,  

ondersteuning van de kampleiders/coördinatoren en ondersteuning van de teams) (in de 

praktijk de coördinator vakanties)  

- de commissie fondsenwerving (in de praktijk de penningmeester). 

 

In de afgelopen jaren is het financieel beleid erop gericht geweest een buffer op te bouwen om 

aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is bedoeld om, als er in een jaar 

onvoldoende sponsoring gevonden wordt, toch de vakanties dat jaar door te laten gaan. Deze 

buffer bedraagt nu ruim 15.000 Euro en is daarmee voldoende groot. 
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4 Doelstellingen 2018 
In het beleidsplan van 2018 waren de volgende doelstellingen gedefinieerd: 

4.1 Vakanties 2018 

De doelstelling was om in 2018 wederom acht vakantieweken te organiseren zodat voldaan kan 

blijven worden aan de groeiende vraag aan vakanties. Gekozen om het succes van afgelopen jaren 

bij `t Volderke in Dongen (Noord-Brabant) en bij Vakantieoord Het Lorkenbos in Otterlo 

(Gelderland) door te zetten. 

4.2 Aandacht voor bekendheid / vrijwilligers 

Aangezien Stichting Roos een vrijwilligersorganisatie is, draait de stichting volledig op vrijwilligers, 

ook voor wat betreft organisatie. Alle vrijwilligers die betrokken waren bij het begeleiden van de 

kinderen gedurende de vakantieweken hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd 

en toegezegd gekregen. Binnen de stichting is het beleid om elke drie jaar een nieuwe verklaring 

aan te vragen voor de vrijwilligers. Ieder jaar is er een uitstroom van vrijwilligers en daarom is dit 

jaar nog meer dan andere jaren geprobeerd vrijwilligers te werven via sociale media en onze 

website. 

 

Aandacht voor bekendheid van onze stichting en voor onze vrijwilligers hebben wij gedaan door: 

• Actieve werving via samenwerkingspartners (vaak opleidingen); 

• Publiciteit in (lokale) media; 

• Een gerichte jaarlijkse trainingsdag voor de vrijwilligers die met ons meegaan, waar ook 
teamvorming en deskundigheidsbevordering plaatsvindt;  

• Opleiding en coaching van (beginnende) kampleiders; 

• Na de vakanties voor alle vrijwilligers een jaarlijkse evaluatie en terugkom-bijeenkomst waar 
ervaringen kunnen worden uitgewisseld; 

• Jaarlijkse evaluatie door en van deelnemers, vrijwilligers en kampleiders; 

• Aanbieden van een (kinder-) EHBO cursus aan kampleiders; 

• Het werken met vrijwilligersovereenkomsten en huisregels; 

• Een actieve website en facebook-pagina’s (gesloten én openbaar). 
 

4.3 Verduurzaming speelgoed 

In 2018 is er wederom geïnvesteerd in nieuw speelgoed. Na ervaring in de vakantieweken bleek dat 

de skelters aan vervanging toe waren, hier zijn nieuwe skelters voor gekocht. 

4.4 Financieel solide 

Het doel van de stichting was om ook in 2018 de financieel solide basis te behouden. Door donaties 

van particulieren en stichtingen hebben we dit ook in 2018 kunnen bereiken. Voor meer informatie 

over de financiën verwijzen wij naar hoofdstuk 5. 
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5 Financiën 2018 

5.1 Exploitatie Stichting Roos 01-01-2018 t/m 31-12-2018 

3000 Bestuurskosten 336,25 8000 Eigen bijdrage Ouders 24.011,55 

3200 Algemene kosten 480,72 8100 Donaties 13.611,00 

3300 Kantoorkosten 791,09 8150 Donaties onder voorwaarde 0,00 

3400 Vrijwilligers kosten 127,83   

3950 Bijdrage Kampkosten 0,00 8200 Rente  - 5,16 

4000 Kampkosten 38.149,93   

0730 Winst lopend boekjaar - 2.268,43   

Totaal 37.617,39 Totaal 37.617,39 

 

5.2 Balans Stichting Roos per 31-12-2018 

1000 Kas Dongen 26,15 0600 Stichtingskapitaal 14.211,11 

1001 Kas Otterlo 35,95 0620 Reservefonds 16.670,53 

1150 Rabobank betaalrekening 11.495,23 0625 Reserve Jubileum 3.151,28 

1160 Rabobank spaarrekening 24.784,68 2010 Balansposten 2018 3.025,00 

1300 Debiteuren 2,48 1600 Crediteuren 1.555,00 

  0730 Winstsaldo  - 2.268,43 

Totaal 36.344,49 Totaal 36.344,49 
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5.3 Toelichting op de jaarcijfers 2018 

1 1000 en 1001. Kassaldi van Dongen en Otterlo 62,10 

2 1150 en 1160. Saldi van de bank stemmen overeen met de boekhouding 36.279,91 

 

3 1300. De nog te ontvangen rente van de bank 2,48 

4 2010. Hierop staan de reeds ontvangen bijdrage (donaties) voor 2019 3.025,00 

5 0600. Het saldo 2017 is toegevoegd. Wel is € 1.228,-- in mindering gebracht 

omdat de Sociale Verzekerings Bank in het kader van de P.G.B. voor een viertal 

kinderen de bijdragen niet heeft vergoed en van een kind 

14.211,11 

6 0620. Reserve voor toekomstige verplichtingen en opvang voor mogelijke 

tekorten als er onvoldoende sponsorgeld wordt ontvangen in enig jaar. 

16.670,53 

7 3000. Attenties bij bijzondere gelegenheden van personen  die onze stichting 

een warm hart toedragen. 

336,25 

 

8 3200. Hieronder zijn verantwoord de kosten van de verzekering voor de 

inventaris van de stichting welke is opgeslagen in een schuur bij Ruigenhoek 27 

te Noordwijkerhout en de WA-verzekering. Plus het abonnement voor 

lidmaatschap van "Per Saldo" 

480,72 
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Kampkosten 

 Activiteiten. Alle mogelijke zaken die de kinderen moeten stimuleren actief te 

zijn. B.V. Speeltuin, zwembad,  

6.271,26 

 Eten/drinken. De kosten voor voeding etc. voor de kinderen en de begeleiders 10.400,45 

 Opleidingskosten. De intake van vrijwilligers, de begeleiding voor, tijdens en 

na de kampweken, de externe opleiding voor b.v. E.H.B.O. inclusief de 

reiskosten die daar mede verband houden. 

4.195,05 

 Overige kosten. Kosten als zijnde schade afwikkeling bijvoorbeeld. 155,93 

 Taxikosten. Om de kinderen te vervoeren naar de activiteiten wordt gebruik 

gemaakt van taxi's  

2.670,00 

 Reiskosten vrijwilligers (de gemaakte kosten worden vergoed) 1.448,34 

 Huur. Dit is de huur van de huizen die wij 8 weken huren op een tweetal 

locaties. 

13.008,90 

 Totaal 38.149,93  
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