
 

 

JAARVERSLAG 2015 
 

 

 

 

  

      
      
      

http://www.stichtingrosarium.nl/


 -Stichting Rosarium- 

 

[1] 
 

Inhoudsopgave 

 
 

                   Pagina 
 
Voorwoord           2 
 
Activiteiten           3 
 
Publiciteit           12 
 
Externe contacten en Organisatie        13 
 
Conclusies en aanbevelingen         15 
 
 
 
  



 -Stichting Rosarium- 

 

[2] 
 

Voorwoord 

 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Rosarium over het jaar 2015. 
Dit was een geweldige jaar met groot successen. Er zijn wederom diverse activiteiten en projecten 
met het oog op Betrekken, Inspireren en Ontwikkelen door alle leden van Rosarium uitgevoerd. 
 
Dit jaarverslag is een overzicht van en een toelichting op de bereikte resultaten in het jaar 2015. 
Tevens zijn de ondernomen activiteiten, uitgevoerde projecten en de ontwikkelingen in kaart 
gebracht.  
 
Als stichting kijken we waar we nu staan en waar we naartoe willen. Wij zijn een organisatie die 
voortdurend achteromkijkt, om zo van onze fouten te leren en het in de toekomst beter te doen. Het 
is daarom goed om terug te blikken op alles wat er in een jaar (en de jaren daarvoor) is ondernomen.  
 
Op alle fronten zijn we als stichting bezig geweest met het realiseren van doelstellingen. Een 
gigantische prestatie waarvoor ik persoonlijk mijn medebestuurders heel hartelijk wil bedanken. 
Dankzij hun vrijwillige inzet en energie hebben wij weer een goede stap gezet richting een gezonde 
stichting die op alle fronten bovenin meedraait. Dat dit niet in één jaar lukt moge duidelijk zijn. We 
hebben een financieel begroting gerealiseerd mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers.  
 
Firdevs Gülderen heeft in 2015 aangegeven, dat ze na juli niet meer als voorzitter zal optreden 
binnen stichting Rosarium. De reden was dat ze zou verhuizen naar Arnhem. Wij danken haar voor 
haar inzet in het afgelopen jaar en wensen haar heel veel succes in Arnhem. 
 
Het bestuur van het Stichting Rosarium,  
Namens deze, 
 
 
 
Nurcan Keskin-Topal 
Voorzitter Stichting Rosarium   
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Activiteiten 

 
 Generaties aan tafel:   

 
Stichting Rosarium zet zich in om alle lagen van de bevolking te bereiken, zo ook ouderen die 
extra aandacht en betrokkenheid nodig hebben. In tijden waarin de kloof tussen generaties 
alsmaar groter wordt en de eenzaamheid van ouderen met name in verzorgingshuizen aan het 
toenemen is, brengt dit project verschillende generaties op een onbedwongen wijze bijeen.  
Stichting Rosarium heeft daarom besloten het project 'Generatie aan Tafel' voort te zetten.  
 
Zo hebben de vrijwilligers van Stichting Rosarium samen met de bejaarden theelichtjes 
versierd voor de feestdagen. De activiteit heeft plaatsgevonden bij het verzorgingshuis 
Schiehoven (Aafje) en het verzorgingshuis Maasveld (Laurens) en is alleen aangeboden aan de 
bejaarden die in dat verzorgingshuis woonachtig zijn.  
 
Tijdens de activiteit zijn er een aantal middelen gebruikt, zoals verf, glazen potjes, lijm, 
kwastjes, gekleurd papier en waxinelichtjes. De bejaarden waren volop enthousiast. Ze hebben 
de nodige aandacht gekregen tijdens het maken van de theelichtjes. Er hing een prachtige 
sfeer in de salon d.m.v. de waxinelichtjes en de kleurtjes van de theelichtjes.  
 
Daarnaast is er ook nog geknutseld met de bewoners van de woonzorglocatie Delfshaven 
(Laurens). De activiteiten waren naar ons mening zeer succesvol. Ons doel is bereikt. Wij 
hebben de eenzaamheid van de zorgbehoevende en de bejaarden kunnen verminderen. Dat 
zagen wij aan de liefdevolle glimlach van de deelnemers.  
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 Rondetafelgesprekken: 

Maandelijks schuiven bekende en minder bekende Nederlanders in een inspirerende en 
informele setting aan tafel om van gedachten te wisselen met jongeren, studenten en andere 
geïnteresseerden. Deskundigen uit verschillende vakgebieden zoals politiek, media, kunst & 
cultuur, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven klimmen in de stoel om ervaringen te delen en 
een kijkje in hun specialisme te bieden. 

 
Dit jaar heeft Stichting Rosarium rondetafelgesprekken gehad met onder andere: 

- Dhr. Z. Baran, vice-voorzitter gebiedscommissie Charlois: uitwisseling van ervaringen. 
- Dhr. P. Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur: gang van zaken 

binnen gemeente Rotterdam inzake cultuur.   
- Mevr. D. Knieriem (CDA raadslid): onderwerp voornamelijk gericht op vrijwilligerswerk.  
- Mevr. P. Wijntuin (PvdA raadslid): uitwisseling van ervaringen omtrent 

arbeidsparticipatie.  
- Mevr. J. Bade (Kandidaat Provinciale Staten D66) en dhr. S. Kasmi (Kandidaat 

Provinciale Staten D66): inzake verkiezingen Provinciale Staten.  
- Mevr. T. Hoogwerf (raadslid Leefbaar Rotterdam): inzake verkiezingen Provinciale 

Staten. 
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 Bijeenkomsten: 
 
 
Stichting Rosarium is sinds haar oprichting in april 2007 onophoudelijk op zoek gegaan naar 
mogelijkheden om de maatschappelijke positie van haar doelgroep te bevorderen.  
Stichting Rosarium wil iets betekenen voor de maatschappij waar behoefte is aan nieuw perspectief 
op maatschappelijke vraagstukken. De voorbije jaren heeft Stichting Rosarium zich ontplooid tot een 
nieuwe vorm van vrijwilligersorganisatie die probeert de kracht van hoger en lager opgeleide 
vrouwen te bundelen en zo bij te dragen aan de cohesie van een pluriforme samenleving.  
De vooruitstrevende, respectvolle en optimistische instelling van de vrouw gecombineerd met de 
expertise van de vrijwilligsters maken Stichting Rosarium het mogelijk activiteiten te initiëren die 
afgestemd zijn op de sociaal-maatschappelijke behoefte. Of het nu gaat om de maatschappelijke-, 
economische-, politieke-, of sociaal-culturele participatie wordt deze bijgedragen met een breed 
scala aan activiteiten aan de ontplooiing van de individuen, in het bijzonder jongeren en vrouwen.  
In plaats van te wijzen op verschillen en problemen, focust Stichting Rosarium op factoren die ons 
verbinden en bijeenbrengen. 
 
Om bovengenoemde redenen heeft Stichting Rosarium in 2015 vele belangrijke bijeenkomsten 
georganiseerd en bijgewoond. Hieronder volgt een reeks aan bijeenkomsten: 

- Bijeenkomst voor vrouwen in de onderneming met thema ‘Wat zijn je plannen over 
ondernemen?’ onderleiding van mevr. H. Bal, organisatieadviseur. 

- Bijeenkomst over ‘Radicalisering’ onderleiding van mevr. M. Meeuwisse, 
Stadspsycholoog. 

- Bijeenkomst voor juristen met onderwerp als ‘OM en de carrièremogelijkheden’ als 
gastspreker mevr. M. Bode, Officier van Justitie en Advocaat-Generaal 

- Bijeenkomst over ‘Radicalisering’ in samenwerking met Spior met gespreksleider mevr. 
F. Gülderen 

- Informatiebijeenkomst over ‘fysiotherapie’ met gastspreker mevr. M. Erkels, 
fysiotherapeut 

- Bijeenkomst over 'Obesitas bij kinderen' met gastspreker mevr. J. van Jaarsveld en 
mevr. M. Erkels 

- In het kader van het project Train de trainer is er voorlichting gegeven over ‘Bewust 
gezond eten en drinken’ onder begeleiding van mevr. M. Kruijf, pedagoog. Daarnaast is 
er workshop  ‘Waterkaraf versieren’ verzorgd door mevr. E. Hurkemans 
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 Verkiezingsbijeenkomsten: 
 
Naast de reguliere bijeenkomsten met de politici heeft Stichting Rosarium dit jaar 
verschillende provinciale verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd. Verkiezingsbijeenkomsten 
met als gastsprekers mevr. E. Verkoelen (Statenlid CDA Zuid-Holland & kandidaat Provinciale 
Staten), mevr. A. van Hunnik (kandidaat Provinciale Staten Groenlinks) en mevr. A. Koning 
(Kandidaat Provinciale Staten Zuid-Holland PvdA). 
 

Afsluitend op deze activiteit heeft Stichting Rosarium op 12 maart 2015 een slotdebat 
verzorgd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, bij het ‘Art Hotel’ in Rotterdam. Met 
de volgende gastsprekers:  

- mevr. L. van Aelst (kandidaat Provinciale Staten SP); 
- mevr. I. Balooltje (kandidaat Provinciale Staten ChristenUnie); 
- mevr. N. Matil (kandidaat Provinciale Staten PvdA); 
- mevr. J. Bade (kandidaat Provinciale Staten D66); 
- mevr. A. van Hunnik (kandidaat Provinciale Staten Groenlinks); 
- mevr. E. Verkoelen (kandidaat Provinciale Staten CDA).  

Afsluitend met een optreden van Kizzy, 'PowerWomen!' 
 
Middels deze bijeenkomsten heeft Stichting Rosarium, als maatschappelijk betrokken stichting, de 
politici en de burgers met elkaar laten ontmoeten. De actieve deelname van de burgers heeft ervoor 
gezorgd dat zij betrokken zijn geweest tot de verkiezingen. Zowel de politici als de burgers zijn 
geïnspireerd door ervaringsuitwisseling en kennisverrijking. Op deze manier hebben de deelnemers 
zich toch nog kunnen ontwikkeling door het laten ontdekken van eigen krachten en het genereren 
van nieuwe ideeën.   
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 Voorlichtingen: 
 
Stichting Rosarium wil met het organiseren van voorlichtingen een informerende, adviserende en 
ondersteunende positie innemen. Met wetenschappers, deskundigen, bestuurders, beleidsmakers en 
burgers slaat Stichting Rosarium ieder jaar de handen ineen om op zoek te gaan naar antwoorden op 
actuele vraagstukken die ons allen aangaat. 

 
Dit jaar heeft Stichting Rosarium de volgende voorlichtingen gegeven: 

- Voorlichtingsbijeenkomst (in samenwerking met Sanitas en Kraamzorg) over 
‘Borstkanker’ als gastspreker mevr. M. Güner, doktersassistent.  

- Voorlichting over ‘Islamofobie’ verzorgd door Spior met gastspreker mevr.  
M. Vorthoren. 

- Voorlichting over samen sportief afvallen onder begeleiding van diëtiste mevr. K. van 
Geffen. 

- Voorlichting over voeding tijdens de Ramadan met als gastspreker mevr. K. van Geffen, 
diëtiste.   
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 Integratietouren: 
 
Middels het project ‘Integratietour’ probeert gemeente Rotterdam de dialoog in de stad te 
stimuleren en in gaande te houden. Hier is de Integratietour een goed initiatief voor. 
Integratietour heeft als doel het bevorderen van sociale en culturele integratie. Dit moet 
ervoor zorgen dat in Rotterdam individuele, culturele en religieuze vrijheden samengaan met 
een gedeeld normbesef en respect voor en solidariteit met elkaar. Stichting Rosarium heeft zo 
een aantal bijeenkomsten op eigen locatie georganiseerd. Als aftrap voor de bijeenkomsten 
heeft dhr. R. Schneider, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie, de eerste 
bijeenkomst bijgewoond. 
 
Hieronder vindt u een aantal van die bijeenkomsten: 

- Bijeenkomst over ‘Mensenrechten’ onderleiding van mevr. M. Lorincz; 
- Bijeenkomst over ‘Vrijheid van meningsuiting’ onderleiding van dhr. T. Legerstee; 
- Bijeenkomst over 'Homo-emancipatie' onderleiding van dhr. P. van Rijn; 
- Bijeenkomst over ‘Huwelijksdwang’ onderleiding van dhr. M. Eldering; 
- Bijeenkomst over ‘Emancipatie' onderleiding van dhr. A. Jongenelen. 
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 Evenementen:  
 
Van Lerarendag tot Moeder- en Vaderdag, van Koninginnedag tot overige nationale- en 
internationale feestdagen, Stichting Rosarium staat graag stil bij deze bijzondere dagen en 
organiseert activiteiten zoals bloemschikken met de bewoners van verzorgingshuizen op 
Moeder- en Vaderdag en het organiseren van een diner met Lerarendag. Het uiteindelijke doel 
van deze activiteiten blijft het laten ontmoeten van burgers en het bevorderen van de 
samenhang. 
 
 

 
 
 
Hieronder volgt een reeks aan evenementen die zijn georganiseerd in 2015: 

- Bezoek aan het Stadshuis en kennismaking met de burgemeester van Rotterdam dhr. 
A. Aboutaleb. De vrijwilligers van Stichting Rosarium hebben een rondleiding gekregen 
binnen het Stadhuis van Rotterdam. Tegelijkertijd hebben de vrijwilligers kennis 
mogen maken met de Burgemeester. Burgemeester heeft in persoon rondleiding 
gegeven door de raadszaal, vergaderzaal en zijn werkkamer. 
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- Het ondertekenen van de Convenant 'Betrokkenheid' bij het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid (NPRZ). Het doel van het programma is het tegengaan van de 
achterstanden van bewoners door de versterking van onder andere thuisbasis, het 
verbeteren van de onderwijsprestaties, een betere positie op de arbeidsmarkt, een 
aantrekkelijker en veiliger woonmilieu voor Rotterdammers met als doel bewoners op 
Zuid beter te laten participeren. 

 
 

   
 
 
 

- Internationale Vrouwendag. Een ontbijtochtend 
georganiseerd waarbij de thema’s zoals: democratie, 
emancipatie en participatie, vrede en veiligheid en de 
rol van de vrouw uitgebreid besproken zijn door de 
gastsprekers mevr. M. Rebel-Volp (huisarts & Tweede 
Kamerlid PvdA), mevr. M. Lorincz (beleidsmedewerker 
gemeente Rotterdam) en mevr. A. Fongers. 

- Start gegeven aan het project 'Supporter voor schoon'. 
Onder begeleiding van Rosarium zijn de kinderen door 
middel van een prikactie bewust gemaakt over een 
schone omgeving.  

- Leden van Rosarium te gast bij de gemeenteraadslid 
Rotterdam. Daar hebben de vrijwilligers een 
rondleiding gekregen door het gebouw.  

- Excursie naar Lisse: “Hollen door de Bollen” georganiseerd door Roparun. 
- Excursie Rotterdamse munttuin onder begeleiding van mevr. M. van der Riet.  
- Paasontbijt met de basisschool Cosmicus. Mevr. E. Verkoelen (Statenlid CDA Zuid-

Holland) was daarbij aanwezig. 
- Vrijwilligers van Stichting Rosarium heeft meegedaan aan ‘Ladiesrun010’. 
- In gesprek met Resma Roopan (fractievoorzitter PvdA Barendrecht) als Rolmodel voor 

jonge dames. 
- Tweetal Lezingen over ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ in samenwerking met 

de Spior. 
- Deelname aan het landelijke opschoondag ‘Keep it Clean Day’.  Samen met de 

leerlingen van de basisschool Cosmicus is er geprikt in de omgeving van Charlois. 
Aanwezige gasten waren: dhr. K. van der Laan, dhr. R. Tol (voorzitter-
gebiedscommissie Charlois) en dhr. Z. Baran (vice-voorzitter gebiedscommissie 
Charlois. Ook de gasten deden mee aan de prikactie.  
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- Stichting Rosarium heeft meegedaan aan de Prinsjesdagviering in Den Haag. 
- Stichting Rosarium heeft deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt op het 

Afrikaanderpark.   
- Stichting Rosarium heeft dierendag gevierd in de kinderboerderij 'de Bokkesprong’. 
- Stichting Rosarium heeft een ontbijtochtend georganiseerd bij het Sultan Restaurant. 

Dit ontbijtochtend was bedoeld voor alle vrijwilligers van stichting Rosarium. Het 
thema was: ‘Vriendinnen ochtend’.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Inloopspreekuur: 
 

Sinds 1 december 2015 is er een juridisch inloopspreekuur op eigen 
locatie. Iedere dinsdagochtend met afspraak vindt er van 9:00-
10:00 uur een inloopspreekuur plaats onder leiding van advocaat 
mevr. B. Manawi. 
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Publiciteit 

 
 Website  

Er zijn talloze middelen om in de publiciteit te komen. Naast actieve gebruiker van sociale media 
deelt Stichting Rosarium haar activiteiten en informatie altijd via haar eigen website:  
 

 www.stichtingrosarium.nl  
 

 
 

 Facebook & Twitter  
 

Via sociale media deelt Stichting Rosarium haar verhalen, kennis en ervaringen omtrent de 
activiteiten en projecten die ondernomen en uitgevoerd worden. De online platformen Facebook en 
twitter worden door Stichting Rosarium actief gebruikt. De lezers en belanghebbenden kunnen 
derhalve Stichting Rosarium volgen op de Facebookpagina en Twitteraccount.  
 
 

 ST Rosarium (facebook)     
 

 @StgRosarium (twitter)     
 
 
Deze online platformen hebben als belangrijkste kenmerk om de interactie tussen Stichting 
Rosarium en al haar netwerken te behouden en te bevorderen. Overigens beoogd Stichting 
Rosarium door middel van sociale media haar netwerken uit te bereiden. 
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Externe contacten en Intern organisatie 

 
 Externe contacten 

 
Voor stichting Rosarium is het inrichten en onderhouden van contacten met derden een pre.   
Stichting Rosarium is betrokken bij tal van netwerken en samenwerkingsverbanden op 
gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Dit betreft zowel verbanden binnen 
basisscholen, voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten, alsmede 
verbanden in de regionale en provinciale samenleving.  
 
Hieronder treft u de belangrijkste externe contacten aan:  

 Platform Zijn 
 Challenges Zuid-Holland BV 
 Gemeente Rotterdam  
 Openbaar Ministerie  
 NPRZ 
 Deelgemeente Feyenoord  
 Gebiedscommissie Charlois en Feyenoord  
 Nederlandse Vrouwen Raad  
  Vereniging van Vrouwen met Hogere opleiding  
 Kenniscentrum Diversiteit  
 Spior  
 Sanitas  
 Kraamzorg Sara  
 Stichting Open Ogen  
 Opzoomer Mee  
 Supporter van Schoon  
 Donadaria  
 Rogiad  
 Laurens  
 Spel op Maat  
 Hogeschool Inholland  
 Hogeschool Rotterdam  
 Erasmus Universiteit Rotterdam  
 Basisschool Cosmicus  
 Instituut het Centrum  
 Deniz Drukkerij  
 Sultan Restaurant Rotterdam  
 Rustburcht zalen-en partycentrum  
 Art Hotel Rotterdam  
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 Organisatie 
 

Stichting Rosarium is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en is erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur van Stichting Rosarium bestaat uit 
toegewijde vrijwilligers die zich naast een drukke baan of studie onvoorwaardelijk inzetten 
voor de stichting. Als stichting hebben wij drie bestuursleden, een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester. Op dit moment is dit voldoende om als stichting goed te kunnen 
functioneren, maar zijn nog op zoek naar een bestuurslid.   
 

Rosarium werft haar vrijwilligers via mond-op-mond reclame en/of tijdens 
evenementen/activiteiten. De vrijwilligers bestaan voornamelijk uit vrouwelijke vrijwilligers.  
Vrijwillige bestuursleden zijn ongeveer 1 dag in de week beschikbaar als vrijwilliger bij stichting 
Rosarium. Deze komen dan bijeen om te vergaderen en aan projecten te werken. De overige 
vrijwilligers komen meestal op vaste dagen vergaderen. Tijdens activiteiten zijn deze ook 
aanwezig om te helpen. De tijden zijn afhankelijk van de duur van de vergaderingen en de 
activiteiten.   
 
De financiële stukken worden geleverd aan Challenges Zuid-Holland BV (hierna: Challenges). 
Challenges verzorgt de financiële administratie van stichting Rosarium. Voor het afsluiten van 
een boekjaar zal er ieder jaar in de maand december een vergadering plaatsvinden bij 
Challenges. Daarbij zullen de bestuursleden van Rosarium het hebben over de begroting van 
het komende jaar. De subsidies die worden verkregen zijn in het geheel project gebonden. 
Nadat er onderzoek is verricht en de projecten zijn uitgeschreven, heeft de stichting de 
mogelijkheid om aanvraag te doen voor een subsidie bij verschillende fondsen.  
 
Het bestuur 
 
Voorzitter: 
Mevr. N. (Nurcan) Keskin-Topal 
 
Secretaris: 
Mevr. D. (Deniz) Akbulut 
 
Penningmeester: 
Mevr. S. (Sumeyra) Özgür – Evli 
 
Bestuurslid: 
Mevr. F. (Fatma) Akgöz 
 
Bestuurslid: 
Mevr. E. (Emel) Kurt – Dogan 
 
Bestuurslid: 
Mevr. F. (Fahriye) Kürüş 
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Conclusies en aanbevelingen 

 Conclusies  
 
Vanuit de missie 'Vrouw en Maatschappij' heeft Stichting Rosarium in 2015 met haar activiteiten 
opnieuw bijgedragen aan maatschappelijke effecten voor de inwoners van Rotterdam Zuid en voor 
de samenleving in Rotterdam als geheel.  
 
Er zijn zoveel mogelijk drempels weggehaald en is een brug van participatie gevormd voor de 
bewoners in de achterstandswijken. Stichting Rosarium heeft met diverse organisaties en instellingen 
de handen in een geslagen om burgerparticipatie in de samenleving te vergroten en te versterken.  
'Vrouw en Maatschappij' waren de kernelementen van alle activiteiten en projecten die Stichting 
Rosarium in 2015 heeft uitgevoerd met haar vrijwilligers.  
 
Naast de reguliere bijeenkomsten met de politici heeft Stichting Rosarium in 2015 haar steentje 
bijgedragen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten door middel van diverse 
verkiezingsbijeenkomsten, welke met een slotdebat is afgesloten. Door de maandelijkse 
rondetafelgesprekken, bijeenkomsten, voorlichtingen, integratietouren en evenementen heeft 
Stichting Rosarium een informerende, adviserende en ondersteunende positie ingenomen in de 
regionale en landelijke samenleving van Nederland.  
 
 

 Aanbevelingen  
 
In vergelijking met de voorgaande jaren zijn de aantal georganiseerde activiteiten fors gestegen. 
Echter zijn de huidige middelen niet voldoende om alle activiteiten en projecten op eigen kosten dan 
wel financiën te kunnen honoreren. Fondsenwerving is in 2016 dus hoognodig en zal krachtig 
gerealiseerd moeten worden.  
 
Stichting Rosarium wil dit onder andere bereiken door de volgende acties:  
1. Algemene Sponsorwerving;  

2. Subsidie aanvraag voor afzonderlijke projecten;  

3. Binnen eigen netwerk om financiële ondersteuning vragen;  

4. Spaarpottenactie.  
 
 

 Tot Slot  
 

Aan het eind van het jaar 2015 is het netwerk van Stichting Rosarium toegenomen en hebben we 
veel nieuwe gezichten leren kennen. Nieuwe netwerken waarmee we in de toekomst nauw kunnen 
samenwerken om opnieuw wat te betekenen voor de Nederlandse samenleving.  
 
Als vrijwilligers en vrienden van Stichting Rosarium hebben we veel geleerd van de ups-and-
downs van het afgelopen jaar. We hebben het jaar 2015 met succes afgerond. Als Stichting 
Rosarium bedanken we hierbij nogmaals de vrijwilligers en alle leden die in 2015 hebben 
deelgenomen aan onze activiteiten.  
 

 
 


