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stichting de rose jo(n)ker is opgericht ter nagedachtenis aan Jonkheer Floris Michiels van Kessenich 

 

 
Het doel van Stichting De Rose Jo(n)ker is de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en 
transgenders te bevorderen. Het bestuur probeert dit te doen in de geest van jonkheer drs. Floris Michiels van 
Kessenich (1957-1991) - de grondlegger van de stichting – en neemt zich voor dat ook de komende jaren te 
doen. De stichting voert niet zelf acties, maar geeft eenmalig financiële steun aan personen, groepen of 
organisaties bij het organiseren van acties en activiteiten. 
 
Subsidievoorwaarden en procedure 
De activiteiten moeten voldoen aan de volgende criteria:  

- 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. 
Activiteiten die enige mate van publiciteitswaarde hebben, hebben een pre.  
 
 
Deze voorwaarden zijn in 2006 aangescherpt. Indien nodig zal één van de bestuursleden aanvullende informatie 
opvragen bij de subsidieaanvrager. 
Vanaf 2007 neemt het bestuur zich voor om de zichtbaarheid van de stichting te vergroten. Dit betekent onder 
andere dat waar mogelijk de subsidieontvanger in haar uitingen aangeeft dat De Rose Jo(n)ker een financiële 
bijdrage heeft geleverd. Vanaf 2008 zal dit als subsidievoorwaarde gaan gelden. 
In het geval van een afwijzing wil het bestuur net als voorgaande jaren aanvragers doorverwijzen naar andere 
fondsen. 
 
Werkwijze bestuur 
Het bestuur neemt zich voor jaarlijks minimaal tweemaal per jaar te vergaderen. Spoedaanvragen zullen via e-
mail en telefonisch contact worden beoordeeld. Besluiten over deze aanvragen zullen op bestuursvergaderingen 
worden bekrachtigd.  
  
Organisatie, contacten en communicatie 
De stichting is al sinds jaar en dag gehuisvest op het adres van COC Nederland en maakt gebruik van faciliteiten 
en secretariële ondersteuning van deze organisatie. Deze situatie zal naar verwachting in de komende jaren 
gehandhaafd blijven. Het bestuur treedt desgewenst in contact met andere fondsorganisaties en met organisaties 
actief op het terrein van de homo/lesbische emancipatie. 
 
Het bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag vast waarin de werkzaamheden en gedane uitkeringen worden vermeld. 
Dit jaarverslag zal gepubliceerd worden op de eigen website: www.rosejonker.nl of is verkrijgbaar via 
info@rosejonker.nl. 
De stichting is opgenomen in het Fondsenboek / deFondsendisk, Pyttersen’s Nederlandse Almanak. 
  
Vermogensbeheer, besteding en uitkering 
Regelmatig wint het bestuur advies in bij de bank omtrent het vermogensbeheer. Ook in 2014 zal het bestuur dit 
doen. Uitgangspunt daarbij blijft dat er defensief belegd wordt. Het bestuur wil kosten voor de organisatie en het 
doen van uitkeringen uitsluitend financieren uit het rendement van het vermogen. 
 
Verwerving van fondsen 
Wil de stichting effectief zijn, dan zal de toename van het rendement ten minste gelijke tred moeten houden met 
de mate van geldontwaarding. Bovendien constateert de stichting een toename van het aantal aanvragen. Het 
sluit niet uit dat dit laatste mede verband houdt met door velen gevoelde afname van respect voor lesbische 
vrouwen en homoseksuele mannen in de samenleving.  
Daarom zal het bestuur in 2007 en volgende jaren mogelijkheden zoeken om het rendement te vergroten door het 
vermogen te vergroten. Vergroting van de naamsbekendheid van de stichting is hiervoor belang. 


