Jaarbericht 2014

Tijdens zijn leven is jhr. Drs. Floris Michiels van Kessenich (1957-1991) - de grondlegger
van Stichting De Rose Jo(n)ker - voortdurend politiek actief geweest. Regelmatig heeft
hij met zijn ludieke acties de landelijke pers gehaald. Daarbij dient niet alleen gedacht te
worden aan demonstraties tegen discriminerende wetgeving in binnen- en buitenland,
maar ook aan acties binnen gevestigde instituties zoals de rooms-katholieke kerk. In
1994 is overeenkomstig de wilsbeschikking van Floris Michiels van Kessenich de Stichting
De Rose Jo(n)ker opgericht.
Haar doel is de emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en
transgenders te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door personen,
groepen of organisaties financieel te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2014 uit mevrouw M.P.G. Pronk (voorzitter), de heer A.A.P.M.
van Hout (penningmeester), de heer G.J. Holdijk (secretaris), mevrouw M.M. Michiels van
Kessenich en mevrouw A. Wilms (kwaliteitszetel voor COC NL).
Subsidievoorwaarden
De activiteiten moeten aan de volgende criteria voldoen:
- ze zijn eenmalig en kleinschalig van aard
- ze spelen in op de actuele Nederlandse en/of Europese politieke situatie
- ze houden geen verband met HIV/Aids-bestrijding of – preventie
- ze zijn in de geest van Floris. Te weten: rebels, bevlogen, ludiek, origineel, creatief,
met fantasie,luchtig, geestig, vrolijke noot, humorvol, kwinkslag.
Het bestuur heeft een voorkeur voor activiteiten die een zekere mate van
publiciteitsgevoeligheid bezitten. In 2014 is door het bestuur een meerjarenbeleidsplan
vastgesteld waarin de subsidievoorwaarden wederom zijn vastgelegd.
Toegekende subsidies
Op de vergadering van 10 april 2014 zijn twee aanvragen behandeld en is één aanvraag
gehonoreerd:
• “de Beslissing”: Aangevraagd door Stichting Art. 1, de heer C. Belloni. Het betreft
een korte film om LHBT-jongeren met een Marokkaanse en/of bi-culturele
achtergrond zichtbaar te maken en te empoweren. Het doel is mede
homoseksualiteit in Islamitische kring zichtbaar en bespreekbaar te maken onder
jongeren in Amsterdam. € 500,00 is toegekend, waarmee het logo van de rose
Jo(n)ker wordt geplaatst bij de aftiteling en op de flyer.
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Op de vergadering van 6 november 2014 zijn dertien aanvragen behandeld en zijn drie
aanvragen gehonoreerd:
• “Walk together”: Doel is om vier Russische mannen en vrouwen uit te nodigen om
de Nijmeegse Vierdaagse mee te lopen, samen met vier Nederlanders in een
duidelijk herkenbare groep. Daarnaast wordt lokale, nationale en internationale
aandacht gevestigd op de situatie in Rusland door het bieden van een forum. De
8 lopers krijgen hier individueel onderdak en op organisatieniveau is er contact
gelegd met de Russische lgbt sportfederatie. € 500,00 is toegekend.	
  
• “DEC – lustrum”: De Donderdagavond Eet Club (DEC) is een informeel netwerk
van rond de 350 Heeren die naast vele gemeenschappelijke interesses op sociaal,
maatschappelijk en professioneel gebied ook gemeen hebben dat ze
homoseksueel zijn. De DEC is opgericht door Floris Michiels van Kessenich.
€ 500,00 is toegekend.
• “Droomreis”: ten behoeve van de publicatie van de bundel Droomreis worden 25
gedichten, 5 korte verhalen en 10 kunstwerken van vrouwen verzameld. Het doel
van de stichting Haarverbeelding is het ondersteunen van (lesbische) vrouwen in
het uiten van in hun artistieke creativiteit in de vorm van het geschreven woord
middels poëzie. € 500,00 is toegekend.
Verdere informatie is in het financiële verslag te vinden.
Organisatie
Informatie over Stichting De Rose Jo(n)ker is te vinden via het eigen webadres:
www.rosejonker.nl
De stichting is opgenomen in de Fondsendiskette, Pyttersen’s Nederlandse Almanak
en de subsidiewijzer van X minus Y.
Eind 2007 is de aanvraag gedaan voor erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling
en is deze aanvraag door de Belastingdienst per 1 januari 2008 gehonoreerd.

De stichting is gehuisvest op het adres van
COC Nederland
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam
en maakt incidenteel gebruik van faciliteiten van deze organisatie. De bestuursleden
krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.
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