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VOORWOORD

In ti jden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend
om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het
werk van Vrouwenopvang Rosa Manus en de vrouwen en kinderen.

In 201 5 was er sprake van stabil iteit in de samenstel l ing zowel bi j de stichting als
bij Vrouwenopvang Rosa Manus waarbij de nieuwe koers voor de komende jaren
samen met de medewerkers is vastgesteld.
De Vrienden focussen zich op de werving van gelden en betrokken vrienden en
Rosa Manus op de inhoud.

De samenwerking tussen de Vrienden en de Vrouwenopvang verloopt goed bij de
gezamenli jke overleggen en communicatie.

In dit jaarverslag 201 5 wil de Stichting Vrienden van Rosa Manus zich
verantwoorden voor de ontvangen gelden voor de doelgroep van Vrouwenopvang
Rosa Manus.

Alle sponsoren, donateurs en vri jwil l igers voor geld en activiteiten voor Rosa
Manus heel erg bedankt. Door uw inspanningen is er weer een hoop gebeurd aan
extra activiteiten voor de vrouwen en kinderen in de Vrouwenopvang. Activiteiten
die niet uit de reguliere subsidies gefinancierd kunnen worden.
Daarom bli jven we ons inzetten om die extra financiering te realiseren, ook in de
toekomst.

Namens bestuur Stichting Vrienden van Rosa Manus
Marion van Dongen
Voorzitter

Marion Marlies Jos
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INHOUDELIJK JAARVERSLAG

Doel

De Stichting Vrienden van Rosa Manus stelt zich als doel:
Het werven van fondsen en het op andere wijze verwerven van gelden en
vervolgens het ter beschikking stel len van gelden aan Stichting Vrouwenopvang
Rosa Manus te Leiden.

Het bestuur

Het gehele jaar 201 5 werd het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus
gevormd door drie leden, te weten:

Marion van Dongen, voorzitter
Marl ies Haazebroek , secretaris
Jos Hemelaar, penningmeester

Zij kunnen door hun brede netwerk in de Leidse samenleving en samen met al le
Vrienden veel betrokkenheid creëren voor Vrouwenopvang Rosa Manus.

Vergaderfrequentie

Het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus is in het jaar 201 5 drie keer
bij elkaar gekomen in de vaste samenstel l ing, te weten de 3 bestuursleden en een
vertegenwoordiging van Vrouwenopvang Rosa Manus: Marion Suijker, Jacinta
Güppertz en Margret Hoogland (ondersteuning bestuur). Door deze samenwerking
is de bestemming van de binnengehaalde gelden direct te koppelen aan de
wensenli jst van Vrouwenopvang Rosa Manus.
Kernonderwerpen voor de vergaderingen zijn geweest: verzoeken voor
voorl ichting en het bijwonen van sponsoractiviteiten.

Er is in 201 5 voor de eerste maal een uitwissel ing geweest met de Raad van
Toezicht van de Vrouwenopvang Rosa Manus.
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Voorlichting en werving

Naast het meer bekend maken met de opvang en problematiek van de vrouwen en
kinderen is voor Stichting Vrienden van Rosa Manus het doel van de voorl ichting
om individuele bijdragen te verwerven voor de activiteiten.

Leden van de Stichting Vrienden Van en Vrouwenopvang Rosa Manus zijn op
uitnodiging van organisaties drie keer op bezoek geweest om bekendheid te geven
over het werk van Vrouwenopvang Rosa Manus.

Vanuit de stichting is er een Engelse presentatie gegeven over het werk van
Vrouwenopvang Rosa Manus ti jden een Benefietgala op 21 mei 201 5. Dit
Benefietgala werd georganiseerd door Nederlandse en internationale studenten.
Diverse leden zijn aanwezig geweest op dit gala van de internationale
studentenclub General Stocks.

Ter voorbereiding van het Kidsfi lmgala is er samen met de directeur van Rosa
Manus een gesprek geweest met twee leden van de Ladies' Circle.
Er is van alle activiteiten een foto gepubliceerd en een leuke tekst in de diverse
lokale kranten en op Sleutelstad.

In 201 5 heeft de Stichting Vrienden van Rosa Manus een geldel i jke bijdrage of een
bijdrage in natura mogen ontvangen of toegezegd gekregen van de volgende
organisaties:

Ladies' Circle
Internationale studentenclub General Stocks
Rabobank landeli jk
ICF Leiden
Stichting voor Elkaar

Daarnaast kan de Stichting Vrienden van Rosa Manus rekenen op haar trouwe
vrienden: vaste donateurs die een jaarl i jkse bijdrage leveren of particul ieren die in
plaats van een cadeau een bijdrage vragen voor Vrouwenopvang Rosa Manus.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar het financieel jaarverslag.
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Uitgevoerde activiteiten

De positieve ervaringen in 201 4 met de weerbaarheidstrainingen heeft de Stichting
Vrienden van Rosa Manus doen besluiten gelden te bli jven werven om elk jaar 20
lessen te kunnen aanbieden voor vrouwen en kinderen. In 201 5 werd dit onder
andere mogeli jk gemaakt door een bijdrage van het RABO fonds.

De opbrengsten van het Benefietgala van de internationale studenten waren
zowel in natura als in geld. Zi j hadden diverse bedri jven bereid gevonden die
onder andere de zaalruimte en cadeaubonnen beschikbaar stelden. Het bedrag
van € 1 .040 zal worden besteed aan televisies op de kamers van de cliënten .

De geldel i jke middelen uit de opbrengst van de door de
Ladies' Circle georganiseerde KidsFilmgala op 7 juni 201 5
zijn gereserveerd voor de tienerkamer die gepland staat
voor 201 6. Er was een prachtig bedrag binnengehaald
door de Ladies' Circle van € 7.500. Daarnaast mocht een
groep kinderen van Rosa Manus aanwezig zi jn bi j het
fi lmgala en zijn er van alle kinderen na deze datum foto’s
gemaakt. Het was voor hen en de betrokken medewerkers
een supermiddag.
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Eveneens hebben de vrouwen van de Ladies' Circle aangeboden om vanuit hun
werksituatie diensten aan te bieden indien vrouwen daar behoefte aan hebben
onder andere op het terrein van Humanresourcemanagement, presentaties en
financieel.
Twee bestuursleden van de Vrienden van Rosa Manus hebben op deze dag ook
hand- en spandiensten verleend.

De samenwerking met de Ladies' Circle heeft veel goodwil l gecreëerd en daardoor
nieuwe ambassadeurs voor al het mooie werk van vrouwenopvang Rosa Manus.

Op 1 3 en 1 4 november 201 5 heeft ICF Leiden een Ladies’ Lounge georganiseerd.
Tijdens dit festival hebben zij € 500,- ingezameld dat zal worden gebruikt voor
rel igieuze en spirituele ondersteuning van cliënten.



In 201 5 is de wensenli jst van Vrouwenopvang Rosa Manus weer bijgesteld omdat
een aantal wensen is gerealiseerd. Een van de nieuwe plannen van
Vrouwenopvang Rosa Manus is gericht op het nieuwe beleid meer zelfstandig
wonen binnen Rosa Manus. Een idee is om elke vrouw die bij Rosa Manus
verbl i jft een bedrag te geven waarmee ze zelf de kamer gezell iger en huisel i jker
kan maken met kussens, schilderi jtjes en andere zaken. Als de vrouw uiteindel i jk
weer zelfstandig gaat wonen, mag zij deze spulletjes naar haar eigen huis
meenemen. Dit als een start voor de volgende fase in haar leven. Om dit beleid te
ondersteunen, wordt door de Vrienden van Rosa Manus geld vri jgemaakt of
gericht gevonden. Dit beleid wordt in 201 6 uitgevoerd.

Een unieke activiteit was in 201 5 de deelname van 2 Nicaraguaanse vrouwen
aan de 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag van 3 tot en met
6 november 201 5.
Stichting Vrienden van Rosa Manus en Stichting Vriendschapsband Leiden-
Juigalpa hebben gezamenli jk een actie gestart op de crowdfundingsite Just Giving
om 2 vrouwen, Conny Baez Burgalin en Sara Miranda Casti l lo, uit Juigalpa
(Nicaragua) deel te laten nemen aan de 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang in
Den Haag.

Stichting Vrienden van Rosa Manus en Stichting Vriendschapsband Leiden-
Juigalpa staan achter dit doel en wil len graag hun solidariteit hiermee betuigen.

De Stichting Vrienden van Rosa Manus stelde zich eveneens garant voor de reis-
en verbl i jfkosten van 1 vrouw.
Op 4 november is er een uitgebreid bezoek geweest aan diverse instel l ingen in
Leiden, georganiseerd door Vrouwenopvang Rosa Manus en ’s avonds was er een
uitgebreide bijeenkomst met al le betrokkenen in dit werkveld en het bestuur van de
Vrienden van Rosa Manus, medewerkers en leden van de Raad van Toezicht en
de cliëntenraad van Rosa manus.

Ook dit jaar was het mogeli jk de vrouwen en kinderen een fi jne kerst te bieden. Zij
konden genieten van een heerl i jk kerstdiner en kregen een mooi kerstpakket. 7



Financieel jaarverslag

In het jaar 201 5 is aan het beleid dat in 201 4 was ingezet verder uitvoering
gegeven. Dat heeft geleid tot een stabiele financiële positie. Voor al le activiteiten
konden sponsoren worden gevonden en dankzij de donaties van de vaste
vrienden kon nog iets meer gegeven worden.
In vergeli jking met voorgaande jaren is een verdere sti jging van het rendement
gerealiseerd: bi jna al les wat binnen kwam, is ook ten goede gekomen aan de
doelgroep waar het om begonnen is.

De resultatenrekening geeft het volgende beeld:

Beginsaldo 11 .538,91
Inkomsten

particul ieren 3.955,05
organisaties 4.805,67

________
totaal: 8.760,72

Uitgaven
projecten 3.974,40
administratie 0,00
bestuur 0,00
bank 367,52

________
totaal: 4.341 ,92

__________

Eindsaldo 1 5.957,71
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Het eindsaldo l igt hoger dan het beginsaldo. Dat komt omdat al een aantal
bedragen was ontvangen waarvoor kosten op de lat stonden. Dat betrof onder
meer de geplande weerbaarheidstraining (€ 3.000) en het kerstdiner dat de
vrouwen in de opvang voor een schappeli jke pri js aangeboden werd (€ 500) en de
eerste aanbetal ing op de inrichting van de tienerkamer (€ 500). Daarnaast werd er
een bijdrage voorzien aan internationale vrouwendag begin 201 6, waarbij
opgetrokken werd met de Stichting van de Vriendschapsband die tussen Leiden en
Juigalpa in Nicaragua bestaat. Als daarmee rekening wordt gehouden, houden de
inkomsten en uitgaven elkaar keurig in stand, zoals dat bi j een vriendenstichting
hoort.

In de balans deden zich ten opzichte van het voorgaande boekjaar geen
belangri jke wijzigingen voor.
Het grootste verschil is dat het eigen vermogen iets is toegenomen. Hiervoor werd
al aangegeven, dat daarvoor een reden was.

31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec.
201 5 201 4 201 5 201 4

vaste activa 0 0 eigen vermogen 11 .958 8.539
vlottende activa: bestemmingsreserves 4.000 3.000
vorderingen 0 0 langlopende leningen 0 0
liquide middelen 1 5.958 11 .539 kortlopende leningen 0 0

______ ______ _______ _______

Totaal activa 1 5.958 11 .539 totaal passiva 1 5.958 11 .539
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In 201 4 was al te zien, dat de financiering van de activiteiten voor een groter
aandeel afkomstig was van maatschappeli jke organisaties. Dat paste ook bij de
nieuwe werkwijze, waarbij vooral bi j organisaties naar financiering voor een project
werd gezocht. In 201 5 oversteeg de bijdrage van organisaties nog steeds die van
particul ieren, maar minder sterk dan verwacht.
De stichting mocht zich verheugen ook in individuele particul ieren vrienden en
donateurs te vinden. De stichting vindt het heel belangri jk ook particul ieren als
vrienden en donateurs te hebben. Zij maken soms net het verschil om een
projectbegroting waar extra’s bi j komen sluitend te maken of om kleinere, maar
niet minder belangri jke activiteiten op te zetten waarin de gezinnen die in de
opvang verbl i jven extra aandacht kri jgen.
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In 201 6 heeft het bestuur zich als uitdaging gesteld te bezien in hoeverre het
mogeli jk is om het netwerk uit te breiden en ook vrienden aan zich te binden die in
natura een bijdrage leveren voor het doel dat de stichting zich stelt. Dat zou een
mooie aanvull ing zi jn op wat nu al wordt bereikt maar om de activiteiten te kunnen
bli jven uitvoeren op het niveau waarop dit de afgelopen jaren (en ook weer in
201 5) gebeurde, bl i jft ook de financiële steun van particul ieren en organisaties van
eminent belang.





Contact

Opaalstraat 302

2332 TH LEIDEN

071 5730870

vriendenvan@rosa-manus.nl

www.rosa-manus.nl
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