JAARVERSLAG STICHTING ROOS 2019
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 2019 zijn er 80 kinderen met ons op vakantie geweest. Onze vakanties worden begeleid door
enthousiaste vrijwilligers. De formule om met 10 kinderen en zes of zeven vrijwilligers op vakantie
te 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 2019. 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 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 mogelijkheden
die wij met vrijwilligers kunnen bieden. Een belangrijk onderwerp bij de intake is: vindt het kind
het leuk? Want dat is ons doel, uiteindelijk.

2.2

Intake en werving vrijwilligers

De werving en selectie van de vrijwilligers is, net als de werving van de kinderen, ook in 2019 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 50 vrijwilligers die in 2019 onze vakanties hebben begeleid waren er 10 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, waar natuurlijk ook de week coördinatoren bij
horen, met de rest van de vrijwillige organisatie verder is versterkt.
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2.3

Vakantieweken

In 2019 hebben we vakantieweken georganiseerd in de periode van 13 juli tot en met 9 augustus.
Deze weken vonden plaats in de plaatsen Dongen en Otterlo. Na afgelopen succesvolle jaren en de
toenemende groei in deelnemers is er voor gekozen om ook in 2019 acht vakantieweken te
organiseren. Omdat onder deze deelnemers ook een groot aantal jongeren (leeftijd 17+) is, was er
één week speciaal ingericht voor jongeren. Voorwaarde was dat de jongeren die deze week
meegingen al minimaal twee keer zijn mee geweest met Stichting Roos.
Op zowel de locatie `t Volderke in Dongen als Vakantieoord Het Lorkenbos te Otterlo hebben vier
vakantieweken plaatsgevonden.
Voor uitgebreide verslaglegging van de vakanties dit jaar 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. Er wordt gewerkt met pictogrammen om
het programma toe te lichten.
Enkele andere activiteiten zijn:
Huifkartocht
Naar het zwembad
Naar de kinderboerderij
Bonte avond

2.4

Na afloop

Tijdens de vakantieweken is van elke week een verslag gemaakt en op de website van Stichting
Roos geplaatst. Er worden van elke week foto’s gemaakt die uitsluitend voor 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 het 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. Daarnaast hebben wij de vakantieweken gezamenlijk
geëvalueerd op de terugkomdag voor de vrijwilligers, na afloop van de vakantieweken.
De voorbereidingen voor de vakantie van 2020 zijn ondertussen in volle gang en de eerste
aanmeldingen zijn inmiddels alweer binnen.
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3

Structuur en Beleid

In 2019 hebben er twee bestuurswisselingen plaatsgevonden. Onder heel veel dankzeggingen
hebben wij afscheid genomen Coby van Zegveld en er is afscheid genomen van Roel de Jong als
penningmeester. In 2019 trad Melanie Steinman aan als nieuw bestuurslid.
De taakverdeling eind 2019 was als volgt:
Susan Langeveld
voorzitter, penningmeester a.i.
Suzanne Geljaard
coördinator deelnemers
Melanie Steinman
coördinator vrijwilligers
Meike Groen
coördinator vakanties
Inger Wouters
secretaris / organisatie
Het bestuur vergaderde zes maal.
Er heeft in 2019 een verschuivingen van taken plaatsgevonden binnen het bestuur. De commissie
organisatie is in 2019 ontstaan uit herverdeling van de taken en bestaat uit de secretaris en de
coördinator vakanties.
Binnen Stichting Roos bestaan dan 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 organisatie (verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten; dossiers,
materiaal & opslag, locaties, ondersteuning van de week-coördinatoren en ondersteuning
van de teams);
 de commissie fondsenwerving (in de praktijk de penningmeester);
 de kascommissie (in 2019 tijdelijk niet ingevuld).
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 is op dit moment voldoende groot.

4

Doelstellingen 2019

Per doelstelling in het jaarplan is het volgende gerealiseerd:

4.1

Vakanties 2019

In 2019 zijn volgens plan met succes acht vakantieweken georganiseerd, geëvalueerd en financieel
en organisatorisch afgerond. De verantwoording naar fonds 1818 voor hun bijdrage moet nog
plaatsvinden.

4.2

Aandacht voor bekendheid / vrijwilligers

Stichting Roos draait als vrijwilligersorganisatie is volledig op vrijwilligers, ook voor wat betreft
organisatie.
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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) week-coördinatoren;
 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 week-coördinatoren;
 Een actieve website en facebook-pagina’s (gesloten én openbaar).
Dit jaar is voor het eerst tijdens de vakanties gewerkt met gesloten whatsapp-groepen voor
communicatie met de ouders.
Hiernaast is voor vrijwilligers gerealiseerd:
 Aanbieden van een (kinder-) EHBO cursus aan week-coördinatoren;
 Het werken met vrijwilligersovereenkomsten en huisregels;
Alle vrijwilligers die betrokken waren bij het begeleiden van de kinderen gedurende de
vakantieweken hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en toegestuurd
gekregen. Binnen de stichting is het beleid om elke drie jaar een nieuwe verklaring te vragen aan
de vrijwilligers. Ieder jaar is er een uitstroom van vrijwilligers en daarom is dit jaar meer dan
andere jaren geprobeerd vrijwilligers te werven via sociale media en onze website.

4.3

Verduurzaming speelgoed

In 2019 is er wederom geïnvesteerd in duurzaam speelgoed. Om het materiaal langer te gebruiken
hebben we besloten op zoek te gaan naar andere opslag.

4.4

Deskundigheidsbevordering

In 2019 is het niet gelukt om meer dan andere jaren aandacht te besteden aan
deskundigheidsbevordering. Door is veroorzaakt door wisselingen en overdracht binnen het bestuur.
Het onderwerp blijft staan.

4.5

Financieel solide

Het doel van de stichting was om ook in 2019 de financieel solide basis te behouden. Voor meer
informatie over de financiën verwijzen wij naar hoofdstuk 5.
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5

Financiën 2019

5.1

Exploitatie Stichting Roos 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Kampkosten

€ 36.860

Eigen bijdrage Ouders

€ 24.012
€ 14.336

Bestuurskosten

€ 770

Donaties en Sponsoring

Kantoorkosten

€ 543

Overige inkomsten

Algemene kosten

€ 466

Creditrente

Administratie kosten

€ 568

Bankkosten

€ 236

Jubileumkosten

€8

€ 1.748

Resultaat lopend boekjaar

- € 2.815
Totaal

5.2

€ 20

€ 38.376

Totaal

€ 38.376

Balans Stichting Roos per 31-12-2019

Kas

€0

Rabobank betaalrekening

€ 1.873

Rabobank spaarrekening

€ 24.795

Vooruitbetaalde kosten

€ 3.182

Stichtingskapitaal

€ 11.943

Reservefonds

€ 16.671

Reserve Jubileum
Crediteuren

€ 900

Resultaat lopend jaar
Totaal
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5.3

Toelichting op de jaarcijfers 2019

1

De resterende kassaldi van Dongen en Otterlo á €62,10 aan het einde van de
kampweken is overgeboekt naar de Rabo betaalrekening.

2

Saldi van de bank stemmen overeen met de boekhouding

3

Vooruitbetaalde kosten bestaat uit de aanbetalingen van een accommodatie
voor de kampweken 2020

€ 3.182

4

Terugbetaling aan ouders i.v.m. PGB budget dat wij ontvingen van de SVB in
december 2019

€ 900

5

Stichtingskapitaal. Het exploitatieresultaat t.w.v. €1.067 zijnde het lopend
jaarresultaat exclusief de jubileum uitgaven wordt hieraan ten laste gebracht.

€11.943

6

Reserve voor toekomstige verplichtingen en opvang voor mogelijke tekorten als
er onvoldoende sponsorgeld wordt ontvangen in enig jaar.

€ 16.671

7

Donaties en Sponsoring. Wij zijn dankbaar voor de ondersteuning van donateurs
voor een bedrag van €1.776 en sponsors voor een bedrag van €12.560. Dit heeft
het ons mogelijk hebben gemaakt om de vakantieweken te kunnen uitvoeren.

€14.336

8

Kampkosten – zie specificatie hieronder

9

Bestuurskosten. Attenties bij bijzondere gelegenheden van personen die onze
stichting een warm hart toedragen. Afscheid van bestuursleden die na velen
jaren als vrijwilliger zijn gestopt.

€ 770

10

Kantoorkosten bestaan uit kantoorbenodigdheden en de website

€ 543

11

Algemene kosten. Hieronder vallen de kosten van de verzekering voor de
inventaris van de stichting en de WA-verzekering.

€ 466

12

Administratiekosten. De boekhouding is tot medio 2020 aan een
administratiekantoor uitbesteed. Sindsdien is er weer een vrijwilliger die als
penningmeester de administratie voert.

€ 568

13

Jubileumkosten. Hieronder worden de uitgaven de viering van het 20 jaar
bestaan van de Stichting verantwoord. Deze kosten worden ten laste van het
jubileumreserve gebracht.

€ 1.748
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Kampkosten
Activiteiten. Alle mogelijke zaken die de kinderen op vakantie stimuleren
actief te zijn, waaronder uitstapjes naar speeltuin en zwembad.

€ 3.478

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

€ 10.688

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 daarmee verband houden.

€ 2.262

Overige kosten. Bijv aanschaf klein inventaris zoals boxen, waterspuiters,
strandlaken, en verzorgingsmiddelen zoals zonnebescherming, insecten spray.
Er zijn declaraties uit 2018 t.w.v. €263 vergoed.

€ 1.512

Vervoerkosten. Om de kinderen naar de activiteiten te vervoeren wordt
gebruik gemaakt van een taxibus.

€ 3.326

Reiskosten vrijwilligers (de door hen gemaakte kosten worden vergoed)

€ 1.425

Huur. Dit is de huur van de huizen die wij voor de vakantieweken huren op
twee locaties.

€ 14.169

Totaal

€36.860
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