JAARVERSLAG STICHTING ROOS 2020
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 belangrijkste
activiteiten die de stichting dit jaar heeft verricht.
In 2020 zijn de vakanties vanwege uitbreken van de corona-pandemie niet doorgegaan. Dit
jaarverslag is daarom anders dan u van ons gewend bent. Hoofdstuk twee van dit jaarverslag geeft
normaal gesproken 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 2020, geformuleerd in het beleidsplan van dit jaar.
Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf ingegaan op de financiën.

2

Werkzaamheden vakanties

2.1

Intake en werving kinderen

Het bestuur Stichting Roos heeft in het voorjaar van 2020 het besluit genomen dat het niet
verantwoord en ook niet mogelijk was de organisaties te organiseren binnen de geldende
richtlijnen van het RIVM. Alle 80 kinderen die zich hadden opgegeven en waren ingedeeld hebben
van ons bericht gekregen dat de vakantie niet doorging.

2.2

Intake en werving vrijwilligers

Alle vrijwilligers die zich hadden opgegeven hebben van ons bericht gekregen dat de vakantie niet
doorging.

2.3

Vakantieweken

In 2020 zijn er geen vakantieweken georganiseerd vanwege de wereldwijde corona-crisis.

2.4

Na afloop

Omdat de vakantie geen doorgang hadden zijn geen verslagen en foto’s gepubliceerd en geen
evaluaties gehouden.
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Structuur en Beleid

Eind 2020 bestond het bestuur uit:
Susan Langeveld
Suzanne Geljaard
Melanie Steinman
Meike Groen
Inger Wouters
Renée de Louw

voorzitter
coördinator deelnemers
coördinator vrijwilligers
coördinator vakanties / organisatie
secretaris / organisatie
Penningmeester

Het bestuur heeft na vertrek van Roel de Jong als penningmeester samenwerking aangegaan met
een administratiekantoor voor de financiële administratie en in 2020 Renée de Louw aangetrokken
als nieuwe penningmeester.
Het bestuur heeft dit jaar 7 keer vergaderd, vooral over de uitbraak van het coronavirus en de
vraagstukken die dit voor de Stichting met zich meebracht.
Binnen Stichting Roos bestaan 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 kampleiders/coördinatoren en
ondersteuning van de teams);
 de commissie fondsenwerving (in de praktijk de penningmeester);
 de kascommissie (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. De bedoeling is om, als er in een jaar
onvoldoende sponsoring gevonden wordt, toch de vakanties dat jaar door te kunnen laten gaan.
Doordat de vakanties in 2020 in zijn geheel niet zijn doorgegaan is de financiële buffer
verminderd en oriënteert het bestuur zich erop of het noodzakelijk is om hierop bij te sturen.
Bij ouders/verzorgers is getoetst of men bezwaar zou hebben tegen een substantiële
prijsverhoging voor de kampweek, mocht dit noodzakelijk zijn. Hier was, een uitzondering
daargelaten, brede steun voor.

4

Doelstellingen 2020

Per doelstelling in het jaarplan is het volgende gerealiseerd:

4.1

Vakanties 2020

In 2020 zijn vanwege uitbraak van het coronavirus geen vakanties georganiseerd.

4.2

Missie en visie op de toekomst

In 2020 zijn vanwege uitbraak van het coronavirus geen vakanties georganiseerd.
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Wel is door het bestuur de volgende visie en missie vastgesteld.
Onze visie is dat de informele zorg (zorg door vrijwilligers) steeds belangrijker wordt, omdat
daarmee persoonlijke zorg kan worden geboden én de kosten laag blijven.
Onze missie is om voor plezier te zorgen door het realiseren van vakanties voor kinderen met een
beperking en hun families hierdoor te ontlasten, omdat zij het verdienen (en wij ook!).
Hierbij willen we als Stichting Roos de komende jaren het volgende oppakken:


















4.3

Plezier hebben, vakantie is een feestje
Meer opschrijven wat we doen en hoe we dingen doen
Werving en betrokkenheid vrijwilligers als speerpunt houden, voor ogen houden dat
vrijwilligers iets heel belangrijks (kunnen) bijdragen
Beter vastleggen waar onze grenzen liggen bij vrijwilligers en deelnemers, wat zijn de
uitsluitingscriteria, moeten we van iedereen hetzelfde verwachten?
Springplank / 1e ervaring bieden voor student-vrijwilligers
Vrijwilligers blijven betrekken bij verschillende taken (van het bestuur)
Vakanties blijven bieden maar misschien deels (aanvullend) met een andere invulling
Nog meer leren over hoe we kinderen van verschillende niveaus voor wat betreft
ontwikkeling het naar hun zin kunnen laten hebben in de groep
Vier-ogen principe invoeren en hierin geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen
Leren beter in contact te staan met ouders, deze meenemen en beter inzetten
Duidelijker maken wat men wel en niet van ons mag verwachten aan reactietijd etc.
Middens een enquête bij vrijwilligers achterhalen hoe zij staan tegenover ingedeeld worden
tijdens de vakantieweken voor jongeren/jongvolwassenen
Bezien wat minder kan qua administratie
Hernieuwd opschrijven wat en hoe we dingen doen (kwaliteitshandboek aanpassen)
Onze presentatie via de website verbeteren
Kijken wat online dienstverlening aan mogelijkheden biedt
Bezien of en hoe we de stichting op de middellange termijn minder kwetsbaar kunnen
maken door invliegen/inhuren van professionele tijd of kennis voor taken die nu het bestuur
op zich neemt.

Financieel solide

Het doel van de stichting is om voldoende financiële slagkracht basis te behouden. Doordat de
vakanties geen doorgang konden vinden was dit in 2020 een grote uitdaging. Voor meer informatie
over de financiën verwijzen wij naar hoofdstuk 5.
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Financiën 2020

5.1

Exploitatie Stichting Roos 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Kampkosten

€ 2.179

Eigen bijdrage Ouders

Bestuurskosten

€ 152

Donaties

Kantoorkosten

€ 438

Rente

Verzekeringen

€ 480

Administratiekosten

€ 106

Bankkosten

€ 221

Resultaat lopend boekjaar

-€ 22
Totaal

5.2

€0
€ 3.552
€2

€ 3.554

Totaal

€ 3.554

Balans Stichting Roos per 31-12-2020

Kas

€0

Rabobank betaalrekening

€ 1.734

Rabobank spaarrekening

€ 23.797

Debiteur

€ 515

Vooruitbetaalde kosten 2021

Totaal
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Stichtingskapitaal

€ 10.876

Reservefonds

€ 16.671

Reserve Jubileum

€ 1.403

Crediteuren

€ 300

Resultaat lopend jaar

-€ 22

€ 3.182

€ 29.228

Totaal

€ 29.228
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5.3

Toelichting op de jaarcijfers 2020

1

Kassaldi van Dongen en Otterlo. In 2020 zijn er geen kampweken
georganiseerd, hierdoor was kasgeld niet nodig.

2

Saldi van de 2 bankrekeningen stemmen overeen met de boekhouding.

3

Debiteur. Deze heeft betrekking op een creditnota voor administratiekosten.
Het bedrag is 2021 ontvangen.

4

Vooruitbetaalde kosten. Er is in 2019 een aanbetaling gemaakt voor de
reservering van 4 weken bij één van de twee accommodaties. Er is
overeengekomen dat deze aanbetaling naar 2021 kan worden overgeheveld.

5

Stichtingskapitaal. Het lopend jaar resultaat van €22 wordt hier ten laste
gebracht.

€ 10.876

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 zeer dankbaar dat een aantal van onze
ouders en een particuliere stichting ons in dit moeilijke jaar hebben
gesteund.

€ 3.552

8

Kampkosten. Het was vanwege de coronapandemie niet mogelijk om
kampweken te organiseren. Als gevolg daarvan moesten we voor een locatie
annuleringskosten van €1.932 betalen. Met wenskaarten zijn we met onze
vrijwilligers in contact gebleven.

€ 2.179

9

Bestuurskosten. Waar mogelijk hebben we getracht om fysiek bij elkaar te
komen.

€ 152

10

Kantoorkosten bestaan uit de kosten voor de website,
kantoorbenodigdheden, de Kamer van Koophandel en algemene uitgaven.

€ 438

11

Verzekeringskosten. Hieronder zijn de kosten van de verzekering voor de
opgeslagen inventaris van de Stichting en de WA-verzekering verantwoord.

€ 480

12

Administratiekosten. In het 1e kwartaal 2020 is de boekhouding door een
administratiekantoor gevoerd. Sindsdien wordt de boekhouding weer door
een vrijwilliger (de penningmeester) gevoerd.

€ 106
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