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Inspiratie
Geïnspireerd door presentaties en verdere informatie van Tilly van den Bogaart en Nora Storms over hun werk
voor dak- en thuislozen, langdurig verslaafden en de problematiek van bijvoorbeeld de Keileweg hebben een
aantal leden van de Lionsclub de Pappegay de “Walk on the Wild Side” gemaakt.
De Lionsclub “De Pappegay” zocht naar een nieuwe uitdaging voor haar activiteiten op het gebied van de
ondersteuning van goede doelen. Het grote succes van het spel “De Weg naar Kralingen” * leidde tot het idee
een dergelijk spel te maken voor het centrum van Rotterdam.

* “De weg naar Kralingen” is in het jaar 2000 op de markt gebracht ten bate van het Familiehuis Daniel den Hoed
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Schoon, Veilig en Heel
Contacten met Guus van der Werff van de Ondernemersfederatie Rotterdam City versnelden het
ontwikkelingsproces.
Wij gaan ons inzetten voor de onder-steuning van de opvang en begeleiding van dak en thuislozen en langdurig
verslaafden in Rotterdam. Dit initiatief past goed in het project “Schoon Veilig en Heel”, dat onder leiding van
Politie, Brandweer, Roteb en andere gemeentelijke diensten al van start is gegaan.
De term “Bemoeizorg” geeft heel goed aan waarover het zal gaan.
Het is gebleken dat, wanneer er voor de genoemde groepen verslaafden een stabiele leefsituatie wordt gecreëerd
van veiligheid en zorg, dit leidt tot een grote vermindering van gebruik en soms zelfs tot een “schone” situatie.
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Wat gaan we doen?
Er wordt een ganzenbordspel gemaakt, dat helemaal geënt is op wat er gebeurt in het centrum van Rotterdam.
Het spel gaat heten:
“Kom over de Brug in Rotterdam” - Een spel dat niet over rozen gaatHet spel is het eerste wapenfeit in een fondsenwervingscampagne.
Een eerste dummy van het spel is reeds beschikbaar.

Stichting Rozenfonds
De Stichting Rozenfonds is inmiddels opgericht. In deze stichting worden alle opbrengsten en bijdragen beheerd
en gealloceerd.
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Doelomschrijving Stichting Rozenfonds
De stichting Rozenfonds richt zich op het initiëren en organiseren van geldinzame-lingsacties ten behoeve van
projecten waarbij de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen en langdurig verslaafden centraal staan.
Het primaire aandachtsgebied van de stichting Rozenfonds is Rotterdam Centrum binnen de begrenzing
Willemsbrug, Euromast, Blijdorp en Oostplein. Het doel is om voor de betreffende groep “Rotterdammers” in
continuïteit een struc-tureel betere leefomgeving te creëren, waarin zij tot hernieuwde zingeving van hun vaak
uitzicht-loze leven kunnen komen. Bijkomend beoogd gevolg is dat, door het bieden van een alter-natieve
leefomgeving, de binnenstad verder ontlast wordt.
Oprichter is: Lionsclub De Pappegay te Rotterdam
Samenstelling voorlopig bestuur Rozenfonds:
Voorzitter:
Secretaris: 		
Penningmeester:
Bestuurslid:

de heer G.A.J. Mildenberg, wonende te Rotterdam.
de heer mr. J.P.R.C. de Jonge, wonende te Rotterdam.
de heer mr. J. Lenstra, wonende te Oostvoorne.
de heer E. Vonk, wonende te Rotterdam.

Adres stichting Rozenfonds:
Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam.
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•

Er komt een comité van aanbeveling waarin de notabelen en smaakmakers uit de stad zitting zullen nemen

•

Er komt een bestuur en een uitvoeringsorgaan, die alle acties initiëren en uitvoeren

•

Er worden presentaties gegeven door het bestuur aan het bedrijfsleven in Rotterdam centrum

•

Het bedrijfsleven kan in het spel op verschillende plaatsen mediaruimte kopen (sponsoring)

•

Comité van aanbeveling benaderen en een groep hoofdsponsoren om de productie van het spel mogelijk te maken

•

Het Rotterdamse bedrijfsleven wordt benaderd om het spel en het doel te ondersteunen door:

1.

Sponsor te worden

2.

Het spel te kopen, bijvoorbeeld als eindejaar geschenk

3.

Het spel in bedrijf of winkel te verkopen.
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Sponsorinformatie
Zet uw bedrijf eens extra op de kaart. Uw instelling wordt zichtbaar in zijn omgeving. Er is een gezelschapsspel in
de maak met als uitgangspunt het bedrijfsleven in het centrum van Rotterdam. Het spel heet “Kom over de Brug
in Rotterdam” en het heeft de opzet van het aloude ganzenbordspel. De spelers gaan op de kaart langs een route
door het hierboven aangegeven u zo bekende gebied.
U wordt uitgenodigd dit spel mede vorm te geven. U kunt de naam van uw bedrijf of van uw instelling op velerlei
manieren aan het spel verbinden. Dan wordt het een spel van herkenning voor de velen die het spel gaan spelen,
maar vooral voor uw relaties, voor uw medewerkers, voor uw familie en kennissenkring. Wij nodigen u uit als
sponsor aan dit spel deel te nemen. De door u zelf te bepalen sponsorbijdrage is bepalend voor de plaats van uw
naamsvermelding en herkenbaarheid van uw bedrijf op het spel.
Vanzelfsprekend bieden wij u tegelijk aan het spel aan te schaffen voor u zelf, voor uw familie, als
eindejaarsgeschenk voor uw medewerkers en voor uw relaties. De kosten bedragen €35,- per stuk.
De gehele opbrengst komt ten goede aan het “Rozenfonds”, dat ten doel heeft de ondersteuning van de opvang en
begeleiding van dak- en thuislozen in Rotterdam.
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(sponsorpaketten)

1)

De mogelijkheden van het spel zelf:

•

Vermelding op de doos van het spel, beperkt mogelijk, - minimaal € 15.000.-, Hoofdsponsor ( Diamanten sponsor).
Hierbij behoort natuurlijk ook de vermelding met uw gebouw en logo langs de route op het spel en in het 			
spelregelboekje.
Het is de bedoeling de hoofdsponsoren (diamentensponsoren) uit te nodigen om zitting te nemen in het bestuur 		
van Stichting Rozenfonds om zodoende een zo’n breed mogelijk draagvlak te creëren in de Rotterdamse 			
samenleving en het Rotterdamse bedrijfsleven.

•
•
•
•
•
•

Bij afname van 1000 of meer spellen zijn er split runs mogelijk, toegesneden op uw bedrijf. Kosten en bijdrage in 		
overleg.
Vermelding middels tekening / logo op het bord, langs de route, vanaf € 3.000.Vermelding op een kanskaart of een andere kaart, € 2000,-.
Vermelding op de achterzijde van het bord, waar alle sponsoren worden genoemd. € 750.-.
Advertentie in het spelregelboekje, beperkt mogelijk. Diamant, of Goud.
Er is ruimte voor uw eigen creativiteit.
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2)

De aanschaf van het spel. (Een spel kost €35,-)

•
•
•
•

Aanschaf van het spel voor uzelf en uw familie.
Aanschaf van het spel voor uw personeel als eindejaarsgeschenk.
Aanschaf van het spel voor uw relaties als bijzonder onderdeel van het kerstgeschenk.
Verkoop van het spel middels uw netwerk (denk aan BTW).

3)

Een directe donatie aan het “Rozenfonds”.

Voor bedrijven en particulieren zijn er verschillende mogelijkheden. Wij helpen u graag op weg.
Wij zullen u binnenkort telefonisch benaderen voor een afspraak.
Wij komen graag binnenkort horen of u dit Rotterdamse project wilt steunen. Een voorbeeld van het spel, verpakt in
een prachtige houten doos en met een zwaar kartonnen speelbord nemen we mee en we bespreken dan graag de
wijze waarop u aan de vormgeving van het spel en de sponsoring wilt deelnemen en bijdragen
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Contactgegevens
De in dit boekwerk beschreven fundraising actie is een initiatief van de activiteitencommissie van
Lionsclub Rotterdam de Pappegay.
Gottfried Mildenberg (Voorzitter Rozenfonds)		
Mobiel 06-53122838					
Mail gajmmcs@xs4all.nl					

Jan de Jonge (Secretaris Rozenfonds)
Mobiel 06-20010515
Mail dejonge@dejongeadvocaten.nl

Jan Lenstra (penningmeester Rozenfonds)		
Mobiel 06-22487846					
Mail jlenstra@gmail.com					

Emile Vonk (alg. bestuurdlid Rozenfonds)
Mobiel 06-46326328
Mail evonk@bureaurotterdam.nl

Vanuit de Gemeente Rotterdam zijn bij dit project betrokken:
Guus van der Werff						
Directeur van Ondernemersfederatie Rotterdam City
Mobiel 06-53191023					
Mail vdwerff@cityrotterdam.nl				

Tilly van den Bogaard
Bureau Stadsmariniers Centrum en CS
Mobiel 06-212833337
Mail t.vandenbogaard@dsv.rotterdam.nl
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Meer actuele informatie vindt u op: www.lcdepappegay.nl onder het kopje ‘fundraising’
Rozenfonds
Rotterdam
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