Nieuwsbrief no 3, 17 maart 2012
Oprichting Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam
Op maandag 5 maart 2012 is Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam officieel opgericht.
Bij een notaris zijn de benodigde documenten ingeleverd en in orde bevonden:
We bestaan!
Steun
Sinds bekend werd dat Stichting Roze Buddyzorg in oprichting was, hebben we van alle
kanten positieve reacties gekregen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Geld
De eerste financiële bijdragen zijn toegezegd, voldoende voor de start en de
aanloopkosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan notariskosten, huur van een ruimte en
kosten van telefoon en internet.
We vragen nu de ANBI-status aan (om aan de voorwaardes te voldoen voor eventuele
fiscale aftrekbaarheid van donaties).
Binnenkort zullen we iedereen een 'bedelbrief' sturen met vermelding van ons
bankrekeningnummer. Het staat ieder vrij deze brief door te sturen aan mogelijke
sponsoren.
Stichting Roze Buddyzorg gaat geen subsidie aanvragen, maar wil uiteraard wel
financieel gezond worden en blijven. Daarom: iedere bijdrage, groot of klein, is welkom.
Openingsavond: woensdag 4 april 2012
We nodigen iedereen van harte uit om op woensdag 4 april vanaf 19 uur tot 21 uur
aanwezig te zijn bij de officiële aftrap. Die zal plaatshebben in:
gebouw De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam.
Laat alsjeblieft even weten of je 4 april aanwezig zult zijn in De Boomsspijker.
Omdat dit een nieuwe start is, kan iedereen die op 13 maart buddy was bij Schorer, zich
heraanmelden als buddy bij Roze Buddyzorg Amsterdam.

We vragen je dan een nieuwe vrijwilligersovereenkomst te tekenen en een nieuw
buddyprofiel in te vullen. (Graag een pasfoto!)
Ook aan cliënten zal gevraagd worden een overeenkomst te tekenen.
Mocht je 4 april niet kunnen komen, dan kun je je per mail aanmelden als buddy bij
Roze Buddyzorg: info@rozebuddyzorg.nl
Pers
Afgelopen week is een persbericht uitgegaan, daarop heeft AT 5 een nieuwsbericht
gemaakt over onze nieuwe stichting. Dit wordt dit weekend uitgezonden op AT 5.
Website
Onze nieuwe website gaat later deze maand online: www.rozebuddyzorg.nl
Eind Schorer
Eerder deze week werd bekend dat Schorer na faillissement ophoudt te bestaan. Met
ons zullen velen het heel jammer vinden dat het zo gegaan is. 27 Jaar lang was Schorer
en haar voorgangers een grote naam en een voorloper in de roze wereld, zeker op het
gebied van buddyzorg. Schorer werd opgericht in september 1967, Schorer Buddyzorg
werd naar Amerikaans voorbeeld opgericht in 1984.
Op vrijdag 23 maart om 17 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen aan de
Sarphatistraat. Deze afscheidsbijeenkomst met de betaalde krachten van Schorer
Buddyzorg is bedoeld voor de huidige Vossen en buddy's.
We wensen iedereen die betrokken is geweest bij Schorer, betaald en onbetaald, sterkte
en een goede toekomst.
Kantoor
Zoals jullie begrijpen, is het veel werk om een doortimmerde organisatie neer te zetten:
Help mee door (e-mail)adreswijzigingen tijdig door te geven.
Stel je vragen bij voorkeur per e-mail aan info@rozebuddyzorg.nl. We zullen zo snel
mogelijk antwoorden, maar vragen je begrip als het een paar dagen duurt.
Telefonische bereikbaarheid: 06 1018 2761 (alleen maandag en woensdag 10.30 13.00 uur).
Voor dringende zaken kun je terecht bij je contactbegeleider.
Stuur 'm door!
Als je mensen kent die deze Nieuwsbrief willen ontvangen, stuur 'm door!
Als je de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan weten via
info@rozebuddyzorg.nl
Tot 4 april (of tot 23 maart bij het afscheid van Schorer Buddyzorg)

