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VOORWOORD

Tijdens het schri jven van dit jaarverslag zit mijn hoofd nog vol met de prachtige
voorstel l ing “Waarom mannen slaan” een reprise voorstel l ing van één van de
laatste activiteiten van 201 7. In het jaarverslag gaan we hier nog wat dieper op in.
Het is een mooi voorbeeld en zeker voor ons als bestuur ook nog eens een extra
stimulans om door te gaan met de activiteiten voor het bestuur van Vrienden van
Rosa Manus in 201 8.

Extra gelden bli jven nodig om het werk van Vrouwenopvang Rosa Manus te
ondersteunen en iets extra’s te kunnen betekenen voor vrouwen en hun kinderen.

In 201 7 was het bestuur betrokken bij diverse activiteiten die ook de nodige
financiële bijdrage verruimden.

De samenwerking tussen de Vrienden van Rosa Manus en Vrouwenopvang
Rosa Manus ontwikkelt zich nog steeds door de gezamenli jke overleggen. De
vrienden focussen zich op de werving van gelden en betrokken vrienden en
Vrouwenopvang Rosa Manus op de inhoud.

In dit jaarverslag 201 7 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
Vrouwenopvang Rosa Manus heel erg bedankt! Door uw inspanningen is er weer
een hoop gebeurd aan extra activiteiten die de vrouwen en kinderen in Rosa
Manus werden aangeboden. 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!

Bestuur Stichting Vrienden van Rosa Manus

Jos Marion Marlies



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 7 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 7 vier keer
bij elkaar gekomen in de vaste samenstel l ing, te weten de drie bestuursleden en
een vertegenwoordiging van Vrouwenopvang Rosa Manus, te weten Marion
Suijker (directeur-bestuurder), Jacinta Güppertz (manager participatie en
zelfstandigheid) 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, aanvragen van subsidies, het bi jwonen van sponsoractiviteiten en
ontwikkelen van beleid.



Voorlichting en werving

Om meer vrienden te betrekken bij de Stichting Vrienden van Rosa Manus wordt
het jaarverslag naar een grote groep geïnteresseerden verstuurd.

In januari 201 7 is de opening van de huiswerkkamer geweest met een presentatie,
die laat zien wie Rosa Manus is en wat wij doen. Een feestel i jke gebeurtenis waar
ook Roos van Gelderen, wethouder Zorg en Welzi jn van de gemeente Leiden, bi j
aanwezig was. Dankzij Stichting Het Vergeten Kind is deze huiswerkkamer
gerealiseerd. De genodigden kregen een rondleiding door het pand waarbij werd
sti l gestaan bij de huiswerkkamer, de tienerkamer, de kinderopvang, de
opvangklas en een kamer van een cliënt.
De gelden voor de huiswerkkamer lopen via de Vrienden van Rosa Manus.

In het kader van bewegen is gezond en zichtbaarheid van Rosa Manus hebben
een 8-tal mensen meegedaan aan de Leidse Singelloop op 1 4 apri l . Wij waren
goed zichtbaar door onze T-shirts. Voor 201 8 staat dit weer gepland; hopeli jk ook
met vrouwen en kinderen uit Rosa Manus.



In mei heeft Myriam Everard een lezing gehouden over Rosa Manus. Zij heeft een
boek geschreven over het leven van Rosa Manus, feministe van het eerste uur en
waarnaar de vrouwenopvang is genoemd. Voor deze lezing waren veel mensen
uitgenodigd: serviceclubs in Leiden en de regio en vaste donateurs. De opkomst
was heel goed en leidde na de lezing tot een spontane geldel i jke bijdrage van
€ 1 .200 van één van de aanwezigen. Een mooie geste.

In 201 7 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van Rosa Manus besloten
serviceclubs te benaderen om presentaties te geven over Vrouwenopvang Rosa
Manus en de Vrienden van Rosa Manus. Hierbi j zal de Vrienden Van zich niet
al leen richten op geld maar ook op vrienden (know how). Deze clubs worden in
201 8 en 201 9 bezocht.
Op deze manier sponsors betrekken is een goed concept waarmee je ‘echte’
vrienden kri jgt.

Daarnaast kan de Stichting Vrienden van Rosa Manus rekenen op haar trouwe
vrienden: vaste donateurs die een jaarl i jkse bijdrage leveren. Maar ook op
particul ieren die in plaats van een cadeau van hun famil ie en vrienden een
bijdrage vragen voor Vrouwenopvang Rosa Manus.

Nieuw was in 201 7 dat de Stichting Vrienden van Rosa Manus een legaat heeft
ontvangen van Stichting Eekhoorn Leiden. Doordat de stichting een ANBI is
(Algemeen Nut Beogende Instel l ing), is het mogeli jk de stichting te gedenken in
een testament zonder erfbelasting te betalen. In 201 7 werd een eerste deel van
een legaat uitgekeerd, waar we erg bli j mee zijn. Een legaat vormt een belangri jke
versterking van onze mogeli jkheden.

De laatste jaren heeft het bestuur zich als uitdaging gesteld te bezien in hoeverre
het mogeli jk is het netwerk uit te breiden en ook vrienden aan zich te binden die in
natura een bijdrage leveren voor het doel dat de Stichting Vrienden van Rosa
Manus zich stelt.



Uitgevoerde activiteiten

In januari 201 7 hebben Vrouwenopvang Rosa Manus en de Vrienden van Rosa
Manus bij Zonta aan de Leede een presentatie gehouden over de
weerbaarheidstrainingen. In 201 6 heeft Zonta aan de Leede het mogeli jk gemaakt
dat Rosa Manus weerbaarheidstrainingen kon geven aan de vrouwen en kinderen
die bij hen verbl i jven.

In 201 7 is een aanvraag ingediend bij de organisatie van de Singelloop om in
aanmerking te komen voor een geldbedrag. De aanvraag is helaas afgewezen.

De geloofsgemeenschap de Verbinding organiseert elk jaar in de vastenti jd (40
dagen voor Pasen) iedere woensdag bijeenkomsten met gemeenteleden waar zij
met elkaar eten voor de saamhorigheid. Het geld dat van deze maalti jden
overbl i jft, wordt geschonken aan een goed doel. In 201 7 heeft de Verbinding een
cheque van maar l iefst € 1 .000,- overhandigd aan Rosa Manus. Tijdens de laatste
bijeenkomst is een presentatie gehouden door Rosa Manus en de Vrienden van.
Hierna is de cheque overhandigd.

In mei is door de Lions Lugdunum Dualis een cheque overhandigd na een
landeli jke campagne van Het vergeten kind en alle Lionsclubs. Leiden heeft uit dit
budget een deel toegezegd gekregen. Een mooi bedrag van € 3.500,-.



In 201 7 konden hierdoor nog 2 groepen vrouwen en 2 groepen kinderen
weerbaarheidstrainingen kri jgen. Deze trainingen
hebben plaatsgevonden in februari en in november.
Het betreft twee verschil lende groepen: voor
vrouwen en kinderen die langdurig én niet langdurig
bij Rosa Manus verbl i jven.

In oktober is er door de Leidse Lionsclub weer de jaarl i jkse traditionele collecte bij
de 3 oktoberoptocht gehouden. De opbrengst van deze collecte is dit keer
beschikbaar gesteld aan de Vrienden van Rosa Manus. Een bedrag van € 2.000,-
dat is opgebracht door de Leidse bevolking.

Rosa Manus is in 201 7 een pilot gestart en daaruit bleek dat het aanbieden van
rel igieuze zorg door Rosa Manus aan de cliënten een meerwaarde heeft.
De Vrienden van Rosa Manus heeft hiervoor eenmalig een beperkte bijdrage
gegeven. Voor de toekomst zi jn er mensen uit diverse netwerken voorgedragen
om vrouwen kosteloos rel igieuze bijstand te verlenen.

Rosa Manus is in 201 6 klant geworden bij de Rabobank en in gesprekken kwam
de vraag wat de Rabobank voor Rosa Manus kan doen. Dit heeft in 201 7
geresulteerd in een donatie van € 3.500,- voor weerbaarheidstrainingen. De
accountmanager/relatiebeheerder wil ook gaan begeleiden bij budgetbeheer voor
cl iënten. Dit is een mooie inhoudeli jke bijdrage die in de toekomst bij de vrouwen
wordt ingezet.

Door een bijdrage van de Vrienden Van werd het mogeli jk om ook in 201 7 een
uitstapje naar Duinrel l te organiseren voor de vrouwen en de kinderen. Zo konden
zij ook na de vakantie op school een verhaal vertel len.

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. Daarnaast kregen 84 gezinnen een
mooie kerstbon voor kruidenierswaren. Deze kerstbon was zowel voor vrouwen in
de opvang als voor vrouwen in de ambulante hulpverlening.



Financieel jaarverslag

In het jaar 201 7 is voortgegaan op de in 201 4 ingeslagen koers. Voor al le
activiteiten konden sponsoren worden gevonden. Vooral serviceclubs droegen
ruimhartig bi j , zodat belangri jke projecten konden worden uitgevoerd. Maar dit jaar
was er ook een aantal particul ieren dat zich meldde als donateur voor een of ander
specifiek project.
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: 1 7.91 3,39
Inkomsten

particul ieren 5.223,75
legaat 4.000,00
organisaties 4.500,00

totaal: 1 3.723,75
Uitgaven

projecten 11 .034,93
administratie 0,00
bestuur 0,00
bank 1 23,85

totaal: 1 1 .1 58,78

Eindsaldo: 20.478,36
=========



Daarnaast moet er rekening worden gehouden met twee toezeggingen van
respectieveli jk € 3.500 en € 2.000 aan donaties, die in 201 7 nog niet ontvangen
zijn. Dat deze bedragen pas in 201 8 binnenkomen, vormt geen bezwaar, omdat
het banksaldo voldoende was voor de financiering van de lopende activiteiten.
Het is beleid om het saldo voldoende te laten zijn om uitgaven te doen voor
activiteiten waarvoor al toezeggingen van sponsoring of donaties zijn gedaan, en
die buffer is er ook.

In de balans deden zich ten opzichte van het voorgaande boekjaar geen
belangri jke wijzigingen voor. Het eigen vermogen is l icht gedaald. Dat komt omdat
we alle voorgenomen activiteiten hebben uitgevoerd en bovendien konden we
toezeggen een groot project in 201 8 te financieren waarvoor al langere ti jd de
wens bestond. Het betreft een aankleding van de appartementen van de vrouwen
met televisies en magnetrons. Dit werd mogeli jk omdat we ons in 201 7, net als in
201 6, gelukkig konden pri jzen met donaties van vrienden waardoor we de buffer
van het eigen vermogen maar voor een deel hoefden aan te spreken.

De balans 201 7 ziet er zodoende als volgt uit:

31 dec 201 7 1 jan 201 7 31 dec 201 7 1 jan 201 7

vaste activa 0 0 eigen vermogen 6.904 8.01 3
vlottende activa 0 0 bestemmingsreserves 1 5.074 7.404
vorderingen 5.500 0 langlopende leningen 0 0
liquide middelen 1 6.478 1 7.91 3 kortlopende leningen 0 2.496

totaal activa: 21 .978 1 7.91 3 totaal passiva: 21 .978 1 7.91 3
====== ====== ====== ======

Balans 201 7



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. Dat was in de jaren daarna ook het geval en het jaar 201 7 vormde
geen uitzondering. Met steun van organisaties kunnen ook grotere projecten
worden aangepakt, waarmee echt het verschil wordt gemaakt. De Stichting
Vrienden van Rosa Manus vindt het echter ook heel belangri jk om particul ieren
als vrienden en donateurs te hebben. Met hun bijdrage kan een projectbegroting
waar extra’s bi j komen, sluitend worden gemaakt of kleinere, maar niet minder
belangri jke activiteiten worden opgezet waarmee de gezinnen die in de opvang
verbl i jven extra aandacht kri jgen. In 201 7 bleken meer particul ieren dan in 201 6
bereid spontaan aan een project bi j te dragen.

Huiswerkkamer bij Vrouwenopvang Rosa Manus,

gerealiseerd dankzij Het Vergeten Kind



Contact

Opaalstraat 302

2332 TH LEIDEN

071 5730870

vriendenvan@rosa-manus.nl

www.rosa-manus.nl
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