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VOORWOORD
In het jaarverslag 2019 schreef ik al in mijn voorwoord over de toen net gestarte
eerste lockdown die voor iedereen nieuw was. Niet wetende dat die situatie met
tussentijds wat versoepelingen geheel 2020 doorging tot nu mei 2021 bij het
schrijven van het voorwoord voor dit jaarverslag 2020.
Het bestuur van de Vrienden van Rosa Manus heeft groot respect voor de flexibiliteit
van de medewerkers van Vrouwenopvang Rosa Manus die in een dergelijke situatie
met veel beperkingen voor de vrouwen iedere keer creatieve oplossingen hadden om
het verblijf voor vrouwen en kinderen prettiger te maken.
We zijn blij dat we als Vrienden van Rosa Manus die activiteiten mogelijk kunnen
maken door de financiële bijdragen die we binnen hebben gekregen. Extra gelden
die nodig blijven voor deze doelgroep.
In dit jaarverslag wil de stichting Vrienden van Rosa Manus zich verantwoorden voor
de gelden besteed aan Vrouwenopvang Rosa Manus.
Alle sponsoren, donateurs, vrijwilligers voor geld en activiteiten voor Vrouwenopvang
Rosa Manus heel erg bedankt! Door uw inspanningen is er weer veel mogelijk
gemaakt aan investeringen en activiteiten die met reguliere middelen niet mogelijk
zijn.
Daarom blijven we ons inzetten om extra gelden binnen te halen in de toekomst en
hopelijk zullen de beperkende maatregelen door corona tegen die tijd onze inzet
weer verruimen.
Namens het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus,
Marion van Dongen, voorzitter
Marlies Haazebroek, secretaris
Jos Hemelaar, penningmeester
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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 stellen van gelden aan Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus te
Leiden.

Het bestuur
Het gehele jaar 2020 werd het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus
gevormd door drie leden, te weten:
Marion van Dongen, voorzitter
Marlies Haazebroek, secretaris
Jos Hemelaar, penningmeester
Zij kunnen door hun brede netwerk in de Leidse samenleving en samen met alle
vrienden veel betrokkenheid creëren voor Vrouwenopvang Rosa Manus.

Vergaderfrequentie
Het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus is in het jaar 2020 vier keer bij
elkaar gekomen in de vaste samenstelling, te weten de drie bestuursleden en een
vertegenwoordiging van Vrouwenopvang Rosa Manus, te weten Marion Suijker
(directeur-bestuurder), en Margret Hoogland (ondersteuning bestuur).
Door deze samenwerking is de bestemming van de binnengehaalde gelden direct te
koppelen aan de wensenlijst van Vrouwenopvang Rosa Manus.
Kernonderwerpen voor de vergaderingen zijn geweest: verzoeken voor voorlichting,
aanvragen van subsidies, bijwonen van sponsoractiviteiten en ontwikkelen van
beleid.
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UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Het legaat
Ook voor 2020 mochten wij een donatiewens doen bij een Stichting. Dit geld komt
van een legaat uit een erfenis.
De Stichting heeft elk jaar geld beschikbaar voor een vrouw kind project. Door de
beperkende mogelijkheden in 2020 door corona konden de geplande
weerbaarheidstrainingen niet doorgaan. Evenals de twee informatieve bijeenkomsten
voor medewerkers van Vrouwenopvang Rosa Manus alvorens te starten met de
uitvoering van de groep met de cliënten. Het bedrag is besteed aan andere
activiteiten.

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar had Rabo ClubSupport (voorheen Rabobank Wensenfonds) alle
groeperingen in de Leidse regio de mogelijkheid gegeven hun wensen in te dienen.
Stichting Vrienden van Rosa Manus heeft ook weer een wens ingediend namens de
Vrouwenopvang voor de aanschaf van wasmachines. Door de beperkende situatie in
de lockdown was er geen feestelijke bijeenkomst maar konden wij via een digitale
presentatie met een filmpje van Rosa Manus de toekenning zien.
We zijn blij dat we wederom door de leden en het Rabobank Wensenfonds zijn
geselecteerd en we een mooi bedrag hebben gekregen.

De Familiekamer
Op woensdag 15 juli is op feestelijke wijze de familiekamer geopend door een
ludieke actie van de hulpverleners en de kinderen. Door gezamenlijke inspanningen
is het een mooi resultaat geworden waar iedereen blij mee is. Dankzij de Vrienden
van Rosa Manus is de familiekamer
gerealiseerd.
De familiekamer in Rosa Manus is voor de
relatie van de vader en zijn kind(eren)
belangrijk, wanneer het mogelijk is om de
betrekkingen te normaliseren. Ook andere
familieleden kunnen er gebruik van maken om
contact te onderhouden. Met behulp van de
kinderen (kinderparticipatie) is van deze kamer
een fijne ontmoetingsruimte gemaakt waar
veel gebruik van wordt gemaakt.

Corona- activiteiten
Dat corona en de lockdowns ook van invloed zijn geweest op de leefsituatie van
bewoners van Rosa Manus is niet verwonderlijk. Het team heeft op velerlei wijze
geprobeerd de situatie te verlichten door de Vrienden Van te vragen bijvoorbeeld
muziek en theatervoorstelling in de binnentuin te verzorgen. Daarnaast is vanuit het
budget van de Vrienden Van geïnvesteerd in
Chromecasts. Hiermee kunnen de vrouwen
op hun kamers streamen vanaf hun telefoon
of tablet naar de televisie ( zoals Netflix,
YouTube, spelletjes, facetimen met
leerkrachten, facetimen met vaders).
Vrouwen met een Netflix abonnement
kunnen dan met het hele gezin films kijken
op de televisie.

Eveneens is subsidie aangevraagd en toegewezen bij het Leidse Druckerfonds dat
kleine coronahulpacties ondersteunt. In mei werden de kinderen verrast met een
springkussen in de binnentuin en werden tussen de middag poffertjes met en voor
de kinderen gebakken. Ook kon met dit geld buitenspeelgoed voor de kinderopvang
worden aangeschaft zoals zand- en waterschepjes, emmers en bootjes.
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Dankzij een bijdrage van het Crisisfonds van Fonds 1818 zijn de vrouwen en
kinderen een dag naar Artis geweest, hetgeen een onvergetelijke dag voor hen was.
Ook hebben de kinderen in augustus een circusworkshop gehad bij Circus Miloco
waar de kinderen leerden jongleren, koordlopen en tollen met de diabolo.

Ook is er door andere organisaties speciaal voor corona
geld gedoneerd zoals de Soroptimistenclub LisseBollenstreek en de Diaconale Raad van
Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente.
Van een gedeelte van het geld van de Soroptimistenclub
is de paastraktatie voor de vrouwen en kinderen betaald.

Dankzij Kind & Motoriek beschikt de huiswerkkamer weer
over een nieuwe, snel werkende computer.
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Vakantiepret
Dankzij Het Vergeten Kind kon Rosa Manus gebruik maken van een
groepsaccommodatie in Ter Aar. Dit fantastische aanbod werd met plezier
ontvangen. Door supersnelle actie en inzet van veel medewerkers van Rosa Manus
en een bijdrage van de Vrienden Van konden in juli vrouwen en kinderen een
midweek echt op vakantie gaan. Het was een fantastische week waarin mooie,
gezellige en bijzondere activiteiten werden georganiseerd zoals een kampvuur,
ontbijtbuffet, binnen- en buitenspelletjes en een bonte avond. Kortom even helemaal
weg van alle problemen die men heeft.
Een zomerkamp is zeker voor herhaling vatbaar maar dat is wel afhankelijk van de
financiële mogelijkheden van de Vrienden van Rosa Manus en de inzet van
medewerkers.

Bloemlezing Zuid-Holland
Door een bijdrage van Het Vergeten Kind heeft de
Vrienden Van besloten mee te doen aan een historisch
overzichtsboek van maatschappelijke voorzieningen. Dit
boek ‘Zuid-Holland, poëzie van landschap en maatschappij’
is in november digitaal gepresenteerd bij de universiteit
Leiden. Het boek is als afscheidsgeschenk van de directeurbestuurder verspreid in het netwerk van Rosa Manus.

Stichting Refuge Recovery Nederland
Via een contact van Budocentrum Junansei – een sportvereniging waar Rosa Manus
mee samenwerkt voor de weerbaarheidstrainingen – heeft Stichting Refuge
Recovery Nederland dit jaar besloten om geld te doneren aan Vrienden van Rosa
Manus. Een eenmalige bijdrage die zeer welkom is.

Emballage actie AH Voorschoten
Dankzij een emballage actie in november van Albert Heijn in Voorschoten ontving de
Vrienden van Rosa Manus een mooi bedrag.
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Sinterklaas op bezoek
De Vrienden van Rosa Manus werden in december blij verrast door Sint en Piet bij
boekhandel Silvester. Vier dozen vol met boeken werden geschonken door
Silvester jeugdboekhandel. Met dank aan een lid van de Soroptimistenclub LisseBollenstreek die de jaarlijkse Sinterklaasactie van uitgeverij Lemniscaat had
gekoppeld aan Rosa Manus. De boeken werden door kinderen en medewerkers zeer
gewaardeerd.

Fonds 1818
In Rosa Manus is in kleine groepjes gestart met het geven van sportlessen. De
vrouwen binnen onze opvang hebben weinig financiële middelen om buiten de deur
te kunnen sporten en ook laat soms de veiligheid van de vrouwen dit niet toe. In deze
tijd van corona ervaren veel mensen stress door alle onzekerheid en beperkingen.
Voor de vrouwen en kinderen die in Rosa
Manus wonen, komt de coronacrisis nog
eens bovenop alle persoonlijke problemen
waar zij mee moeten zien om te gaan. We
hebben een woonbegeleider die sporttrainer
is en een woonbegeleider die bokstrainer is.
Op dit moment doen zij wat zij kunnen om de
vrouwen in beweging te zetten. We hebben
gemerkt dat het sporten voor de vrouwen
veel oplevert. Denk hierbij aan afleiding,
vanuit je hoofd in je lichaam komen. Verder
helpt het sporten bij het creëren van een
dagritme en bij het behalen van doelen voor
de vrouwen op het gebied van een gezonde
leefstijl. Maar ook bij het vergroten van hun
zelfbeeld ofwel hun zelfvertrouwen.
De vrouwen zijn heel enthousiast en uit een
enquête onder de vrouwen kwam naar voren
dat zij veel waardering hebben dat de
sportlessen vanuit Rosa Manus worden
aangeboden.
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Bij Fonds 1818 is in december een aanvraag ingediend en gehonoreerd voor de
aanschaf van meer en goede sport- en boksmaterialen. Met deze materialen wordt
het bewegen echt naar een hoger level gebracht. In het voorjaar van 2021 wordt
gestart met het geven van bokslessen aan de kinderen die in Rosa Manus verblijven.
Op deze manier hebben zij op een veilige plek een uitlaatklep.

DICA
Op de valreep van 2020 werden de Vrienden Van blij verrast met een mooi bericht
van DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) die dit jaar hun goede doelenactie aan
Vrouwenopvang Rosa Manus wilden besteden.
Na een bezoek aan de geïmproviseerde ontspanningsruimte waar de sportlessen
worden gegeven, was DICA enthousiast over het initiatief van Rosa Manus om deze
ruimte op te knappen en er een ruimte van te maken waar het prettig en veilig voelt
om te sporten.
Om deze ruimte veilig te maken is het budget dat DICA ter beschikking heeft meer
dan welkom. Wij hopen dat in het 3e kwartaal van 2021 de ruimte is opgeknapt en op
feestelijke wijze kan worden geopend.

Kerst
In december zijn de cliënten in de opvang en de cliënten in de ambulante begeleiding
verwend door de Stichting Vrienden van Rosa Manus met een bon voor
kruidenierswaren.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
2020 was in alle opzichten een ander jaar dan alle jaren er voor. Door de coronapandemie was het lastiger om fondsen te werven of donateurs te vinden. Maar
tegelijkertijd was er meer dan ooit behoefte aan ‘iets extra’ voor de vrouwen en
kinderen in de opvang. Er bleken gelukkig genoeg vrienden te zijn die het werk van
Rosa Manus een warm hart toedroegen en zo werd er toch nog ruimhartig
bijgedragen. Van verschillende nieuwe particulieren werden bedragen ontvangen, en
ook van de Diaconale Raad, naast de al bekende organisaties die we onder onze
vrienden mogen rekenen. Niet onvermeld mag blijven het feit dat we opnieuw een
substantieel bedrag ontvingen uit het legaat waarvan in 2018 al sprake was.
Net als in voorgaande jaren is een prachtig rendement gerealiseerd: zo goed als
alles wat binnen kwam, is ook ten goede gekomen aan de doelgroep waar het om
begonnen is. Door ziekte en personele wisselingen in Rosa Manus waren er dit jaar
ook wat kosten aan bestuurlijke uitgaven, maar dat is nog zeer bescheiden gebleven.

Uitgaven
bank
bestuur
administratie
projecten

De resultatenrekening geeft het volgende beeld:
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In de balans is het de buffer, die nodig is om de uitgaven te kunnen doen vóórdat
toegezegde donaties binnen komen, weer op peil gebracht. In 2019 was die
geslonken tot een te laag niveau. In het financieel verslag van 2019 werd
aangegeven dat het zaak zou zijn in de komende jaren iets meer vaste donateurs te
vinden om de terugkerende activiteiten, die we te belangrijk vinden om ervan af te
zien, te kunnen blijven bekostigen. In 2020 mochten we gelukkig rekenen op onze
vrienden wat dat betreft.

De balans 2020 ziet er zodoende als volgt uit:
Balans 2020
vaste activa
vlottende activa
vorderingen
liquide middelen
Totaal
activa:

31 dec 2020 1 jan 2020
0
0
0
12.229

3.500
3.269

eigen vermogen
bestemmingsreserves
langlopende leningen
kortlopende leningen

12.229

6.769

totaal passiva:

31 dec 2020
9.866
1.363
0
1.001

1 jan 2020
6.769
0
0
0

12.229

6.769

Over de vordering van € 3.500 die in 2019 nog op de balans stond, is overleg
gevoerd. Deze vordering is deels in natura voldaan (die het zomerkamp mogelijk
maakte) en deels door een donatie in verband met een project dat in 2021 betaald
moet worden en dat daarom als bestemmingsreserve is opgenomen.
De Stichting is erg blij elke keer weer serviceclubs en andere maatschappelijke
organisaties aan haar zijde te vinden als vrienden die zich willen inzetten of de beurs
willen trekken. Daarnaast vindt zij het heel belangrijk ook particulieren als vrienden
en donateurs te hebben. Met hun bijdrage kan een projectbegroting waar extra’s bij
komen, sluitend worden gemaakt. Of kleinere, maar niet minder belangrijke
activiteiten worden opgezet waarin de gezinnen die in de opvang verblijven extra
aandacht krijgen.
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Contact
Opaalstraat 302
2332 TH LEIDEN
0715730870
vriendenvan@rosa-manus.nl
www.rosa-manus.nl

© 2020 - Stichting Vrienden van Rosa Manus

12

