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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, biseksuelen
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 2018 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 de heer J.H. de Bruin (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 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. Deze zijn te vinden
op de website.

Toegekende subsidies
Op de vergadering van 26 april 2018 zijn acht aanvragen behandeld en zes aanvragen
meteen afgewezen. Van twee aanvragen is nadere informatie ingewonnen, deze
aanvragen zijn uiteindelijk ook afgewezen.
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•

Op de vergadering van 11 oktober 2018 zijn drie aanvragen behandeld en zijn twee
aanvragen gehonoreerd;
• “Roze Woensdag”: Aangevraagd door Kevin van Ginkel, van het “Cocktail-project
LHBT+vluchtelingen”. Het betreft de intocht van de vierdaagse in Nijmegen op
Roze Woensdag, waarbij vanuit het hele land de eerdergenoemde doelgroep zal
deelnemen. € 500,00 is toegekend.
• “#WIJZIJNHETZAT”: Aangevraagd door “Stichting Jonge Utrechtenaers”.
Landelijke empowerment campagne, zowel online als fysiek o.a. door posters te
verspreiden. € 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 Pyttersen’s Nederlandse Almanak
en het Fondsenboek & Fondsendisk
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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