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Jaarbrief 2012-2013
Beste vrienden, vriendinnen van en goede gevers aan Stichting Vrienden van Breidablick,
Ondanks forse bezuinigingen slaagt Breidablick erin warme zorg te verlenen aan bewoners en deelnemers aan een
dagbesteding. Meerdere verwanten uitten hun persoonlijke waardering daarover aan ons bestuur en meldden zich aan
als Vriend, lieten notariële schenkingsakten opstellen of doneerden al dan niet met bestemming. En familie van nieuwe
bewoners vonden de weg naar ons. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
Wij nodigen u van harte uit om onze eigen website te bezoeken vanaf 1 januari 2014: www.vriendenvanbreidablick.nl
Ook kunt u ons in de toekomst volgen via Facebook. Like ons!
Bestuur
Lies Mulder nam op haar verzoek na 14 jaar afscheid van ons bestuur.
Jim Gras (vader van bewoonster Annelies Gras) volgt haar op en is contactpersoon website.
Jaap Visser droeg het secretariaat over aan vicevoorzitter Tjardina Beets en richt zich op fondsenwerving.
Annette Rigter (Artemis) nam deze taak afgevaardigde van Breidablick over van Arnoud Sap (hovenier).
NLdoet van het Oranjefonds
Nieuw is dat we de bijdrage van het Oranjefonds aan NLdoet op Breidablick verdubbelen. Het Oranje Fonds wil
betrokkenheid in de samenleving bevorderen en organiseert jaarlijks NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Breidablick participeert hierin op de zaterdag. De publiciteit en steun van het Oranjefonds brengt allerlei vrijwilligers op
de been die klussen uitvoeren, samen met verwanten, medewerkers en bewoners. Breidablick verzorgt koffie, thee en
een lunch. Ondanks de bijtende kou en snijdende wind werd met veel enthousiasme en plezier op 16 maart 2013 o.a. een
hek gezet achter de groentekas, hier en daar op het terrein flink gesnoeid en gewied en de terrassen van enkele huizen
vergroot en opnieuw bestraat. Vele handen verplaatsten bergen stenen en zand.
De foto links is genomen tijdens NLdoet in 2012.

Wilt u ook meedoen aan NLdoet 2014 op Breidablick op zaterdag 22 maart?
Meldt u dan aan bij de receptie van Breidablick: 0299 -689689 of receptie@breidablick.nl

Website Stichting Vrienden van Breidablick per 1-1-2014: www.vriendenvanbreidablick.nl
Met een eigen website voldoen we aan een nieuwe verplichting per 1-1-2014 van de belastingdienst voor stichtingen met
ANBI-status. U vindt er allerlei gegevens van onze stichting. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit: Harry Brinkman,
burgemeester van de Beemster, Carel Kraayenhof (1958) bandoneonist, componist, artistiek leider van ‘Sexteto
Canyengue’, ‘Kraayenhof Tango Ensemble’ en het DUO ‘Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal’ waarmee hij over de
wereld toert vanuit zijn polder de Beemster en Ria Oosterop, burgemeester van Graft-de Rijp.
De website wordt nog uitgebreid. We streven ernaar de website zo snel mogelijk te actualiseren en u een indruk te geven
van de ruim 25 projecten die sinds onze oprichting zijn gerealiseerd. Ook zijn we nog op zoek naar fotomateriaal van die
projecten. En doen een beroep op u deze aan ons ter beschikking te stellen.
Aanhanger duo-fiets
Recent is een duo-fiets op onze kosten aangepast en voorzien van een aanhanger.
Nu kan men gezamenlijk boodschappen doen op en buiten het terrein, zowel door deelnemers aan de werkplaatsen
bakkerij en keuken maar ook door bewoners met begeleider voor bijvoorbeeld een recreatief uitje naar het dorp.
We vinden dit een heel mooi voorbeeld van zinvolle investering in het multifunctioneel maken van de dure duo-fiets,
waardoor deze intensiever gebruikt kan worden.
De formele overdracht aan Breidablick vond recent plaats. De foto’s ervan staan binnenkort op onze website.
Gereedschapskar textielwerkplaats
Dankzij een donatie voor de textielwerkplaats werd een gereedschapskar gekocht, zodat de benodigdheden voor het
onderhouden en bespannen van de weefgetouwen bij de hand zijn. Met een officieel tintje voor de deelnemers is de kar
in het bijzijn van enkele bestuursleden in gebruik genomen.
Herinrichting gemeenschappelijke ruimte Ostara
Deze ruimte (restaurant) in het gebouw Ostara heeft een representatieve- en multifunctionele functie.
Mensen van buiten worden er ontvangen tijdens bijeenkomsten, vergaderingen, cursussen en culturele avonden.
Bewoners en medewerkers zijn er dagelijks aanwezig en ook verwanten zijn er regelmatig te vinden.
De inrichting en het meubilair waren na jarenlang intensief gebruik node aan vervanging toe.
Familieleden van een bewoonster deden een royale gift en bestemden dit voor deze nieuwe inrichting.
In de loop van 2014 wordt dit gerealiseerd.
Kerstattentie
Inmiddels is voor de bewoners en deelnemers aan de dagbesteding onze kerstattentie een welkome traditie. Het aantal
mensen dat wij hiermee bereiken groeit geleidelijk. Het bestuur besloot deze traditie in 2013 voort te zetten.
Kippenhok
Het bijzondere aan dit nieuwe onderkomen voor de kippen is dat het rolstoeltoegankelijk moet zijn.
We hopen dat het lukt dit in het komende jaar te realiseren, mede met steun van fondsen die wij daarvoor gaan werven
en de opbrengst van de Hemelvaartmarkt 2013 van Breidablick. De gemeente heeft reeds toestemming verleend. Helaas
werden wij nu aan het eind van het voorbereidingstraject geconfronteerd met een substantiële prijsverhoging. De
architect is verzocht om, zonder op kwaliteit en functionaliteit in te boeten, te komen tot een economischer ontwerp.
Speeltuin
In de vorige jaarbrief brachten we naar voren dat de door boktor aangetaste duoschommel in de therapeutische
speeltuin is afgebroken. Inmiddels zijn al wat gerichte donaties ontvangen voor een nieuwe schommel. Binnenkort wordt
bekend voor welk exemplaar is gekozen. We houden u op de hoogte.
Jaarrekening
De jaarstukken 2012 werden gecontroleerd door BDO accountants en komen op de website te staan.
We blijven ons inzetten wensen te realiseren die het bestaan op het instituut leefbaarder maken en houden.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer uw financiële steun wilt geven en bevelen de bijgevoegde acceptgiro van harte bij u
aan. De bank heeft ons verzekerd dat deze voldoet aan de nieuwe Europese eisen.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Breidablick

Wilma Boele, voorzitter

De Stichting Vrienden van Breidablick wordt door de belastingdienst aangemerkt als vallende onder de nieuwe ANBI regeling.
Het instituut Breidablick is gevestigd in Middenbeemster en maakt deel uit van de RAPHAËLSTICHTING voor Sociale Heilpedagogie,
welke lid is van het Heilpedagogisch Verbond te Zeist

