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Jaarverslag 2019 
 
We bestaan dit jaar zeven jaar. Vanaf maart 2012 bieden we ondersteuning aan cliënten 
binnen de Roze Gemeenschap in Amsterdam, zonder subsidies, met uitsluitend vrijwilligers. 
Dat we niet overbodig zijn, blijkt uit de gestage stroom nieuw aangemelde cliënten. Bij elk 
van hen doen we een intake, waarbij we in kaart brengen wat iemand vraagt en wat wij 
kunnen bieden. Daarna wordt de bevinding in het praktijkoverleg (PO) besproken, waarna 
we gezamenlijk beslissen, kunnen en willen we deze vraag beantwoorden? hebben we voor 
deze cliënt een vrijwilliger? Soms kunnen we dat niet en de reden daarvoor is meestal dat de 
vraag groter is dan we kunnen of willen beantwoorden, omdat er bijvoorbeeld problematiek 
speelt die onze mogelijkheden te boven gaat. Denk aan verslaving, ernstige vervuiling, 
psychiatrische ziektebeelden, gevorderde dementie. Aan het praktijkoverleg nemen intakers, 

contactbegeleiders, groepsbegeleiders en bestuursleden deel. 

Overzicht van de activiteiten 
 
Naast het reguliere tweewekelijkse praktijkoverleg (PO) (in totaal zo'n 21 keer), de 
tweemaandelijkse groepsbijeenkomsten, de maandelijkse bestuursvergaderingen en de 
diverse activiteiten in Roze Amsterdam waarbij we vertegenwoordigd waren. 
 
27 februari      1e beleidsavond PO en bestuur met externe gespreksleider. 
6 maart           Borrel in de Waag vanwege onze 7e verjaardag. 
23 april           Themavond Communicatie/ Gebarentaal. 
26 april            LHBT conferentie 50+ in OBA. 
2 oktober        2e beleidsavond PO en bestuur met externe gespreksleider. 
1 november    Oriënterend gesprek met Transvisie tbv de oprichting van hun buddyproject. 
11 oktober      Roze-Infomarkt met kraam van Roze Buddyzorg bij huize Lydia. 
13 oktober      Brunch voor cliënten en buddy’s. 
18 oktober      Voorlichting in Woerden landelijke ledenvergadering Genderdiversiteit. 
30 november  Dolly Bellefleur viert 30 jaar showbizz.   
1 december    Foldermateriaal in de Goody-bags voor Hiv-bijeenkomst in Carré. 
11 december  Intern vervolg op beleidsavonden. 

Aantallen 
 
14 nieuwe cliënten deden een beroep op ons voor een buddy. 
8 nieuwe cliënten kregen een buddy. 
29 cliënten hebben daadwerkelijk een buddy gehad. 
5 nieuwe buddy's volgden de basistraining aan de Vrijwilligersacademie. 
32 buddy's werden ingezet, 4 buddy's zijn met rust. 
23 buddy's namen deel aan een van de drie buddygroepen. 
3 buddy's namen afscheid. 
2 nieuwe contactbegeleiders sloten bij het praktijkoverleg aan. 
11 vrijwilligers op sleutelposities (VoS) (dit zijn contactbegeleiders, groepsbegeleiders, 

intakers. twee bestuursleden hebben een dubbelfunctie). 

de meeste buddy's zijn tussen de 40 en de 65 jaar, 
de meeste cliënten zijn tussen de 60 en 78 jaar. 
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Samenwerking 
 
We werkten samen met de Vrijwilligersacademie, LHBT+ buddy’s, Vrijwilligers Centrale, 

Mokum Roze en het Roze Stadsdorp. 
 

Financiën 
 
We opereren als zelfstandige stichting, vragen geen subsidies aan en bepalen onze eigen 
koers. Daarbij is een belangrijk criterium wat we cliënten kunnen bieden en wat we van 
vrijwilligers kunnen vragen. 
 
Donaties zijn ook in 2019 binnen komen. Dankzij deze donaties en de inzet van alle 
vrijwilligers is Roze Buddyzorg een goedlopende en financieel gezonde organisatie.  

 

Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Bets keyers, waarnemend voorzitter 
Henriet Ooms, secretaris 
Joost Davidse, penningmeester 
 
We danken iedereen die Roze Buddyzorg een warm hart toedraagt en zijn of haar 
steentje heeft bij gedragen of nog bijdraagt om Roze Buddyzorg voort te laten 
bestaan. 


