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Jaarbrief 2013‐2014
Beste vrienden, vriendinnen van en goede gevers aan de Stichting Vrienden van Breidablick,
Wat zijn we dit jaar positief verrast door de financiële steun van bedrijven, fondsen, organisaties en particulieren!
Zowel spontaan als gevraagd. Maar ook de speciale wijze waarop soms, zoals gekozen door personeel van een bedrijf als
goed doel voor een jaarlijkse donatie, de collecte opbrengst van een organisatie, afscheids‐, verjaardags‐ en huwelijks‐
cadeaus in de vorm van aan ons overgemaakte bedragen, giften als uiting van dank voor de goede zorg aan verwanten,
genomineerd door Univé om leden op ons te laten stemmen.
De respons van onze “Vrienden” op de vorige Jaarbrief was zonder meer royaal. En kregen we de allereerste periodieke
schenking in geld voor de periode van 5 jaar, zonder dat daar een notariële acte voor moet worden opgesteld. Informatie
en het formulier vindt u op de belastingdienstwebsite:
(http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf).
Bij deze danken we alle (potentiële) gevers heel hartelijk.
Het is beslist ook een compliment voor Breidablick dat erin slaagt om met creatieve aanpassingen de kwaliteitszorg en
visie zo goed mogelijk te behouden, ondanks de voortdurende budgetverlagingen.
Simone Vitt (financieel coördinator Breidablick/huisleider EH huis) volgt Annette Rigter (Artemis) op als afgevaardigde
van Breidablick.
We startten op onze facebookpagina: www.facebook.com/vriendenvanbreidablick met aandacht voor
actuele zaken en op onze website: www.vriendenvanbreidablick.nl vindt u algemene informatie.
Schommel in de therapeutische speeltuin
Breidablick koos voor het type “Reuzenschommel”, speciaal voor de
doelgroep kinderen in dagbesteding/scholing, als vervanging en op de
plaats van de door boktor afgekeurde duoschommel in ons eerste
project, de therapeutische speeltuin. Het zijn 2 schommels naast elkaar
met 2 kleine heuvels boven de uitzwaai. Stemar Engineering bv uit
Alkmaar benaderde ons met het hartverwarmende nieuws dat het
personeel ons had gekozen als goed doel voor hun jaarlijkse donatie. De
echtgenotes van 2 personeelsleden werken namelijk op Breidablick en er
werd ons een cheque overhandigd voor de schommel. Naast ontvangen
particuliere giften en de toezegging van een deel van de lokale NSGK
collecte‐opbrengst startten we met externe fondsenwerving. Daarop
kregen we een donatie van de ROTARY Club Purmerend‐Waterland en werden we recent door “Steuntje in de rug” van
Univé Waterland genomineerd. De leden van Univé Waterland stemmen hier binnenkort over. Dat wordt nog spannend!
NLdoet van het Oranjefonds
In 2015 verdubbelen we het subsidiebedrag dat Breidablick van het Oranjefonds ontvangt voor
het organiseren van NLdoet.
Deze jaarlijks terugkerende dag is bij velen reeds bekend: vrijwilligers, medewerkers en
bewoners steken de handen flink uit de mouwen op het gehele terrein van Breidablick onder
leiding van Arnoud Sap (hovenier).
Met de subsidie en onze bijdrage wordt materiaal voor die dag aangeschaft.
Doe mee aan NLdoet 2015 op Breidablick op zaterdag 21 maart 2015!!
Meld u aan bij de receptie van Breidablick: 0299 689689 of receptie@breidablick.nl

Verwantenvereniging Breidablick
Eerder dit jaar heeft de Verwantenvereniging Breidablick besloten over te gaan in de Cliëntenraad. Voorwaarde die de
leden van de Verwantenvereniging daarbij stelden was dat het batige saldo van de vereniging zou worden overgemaakt
aan de Stichting Vrienden van Breidablick, zodat in ieder geval voor de komende jaren de zo gewaardeerde verjaardags‐
kaarten en de bloemen voor de avondvierdaagse voor de bewoners voortgang kunnen vinden. Hoewel de afwikkeling
meer tijd kost dan gedacht en nog niet is afgerond zullen wij in 2015 deze activiteiten overnemen.......
Het bestuur van de Verwantenvereniging informeert binnenkort de leden. Wij doen een beroep op de leden die nog
geen Vriend zijn van ons hun huidige jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage als Vriend aan onze stichting te doneren, zodat
we de gevraagde activiteiten kunnen continueren.
Broodnodige broodsnijmachine t.b.v. BMI bewoners
Recent hebben we een aanvraag voor een broodsnijmachine gehonoreerd. Dit in
het kader van een gezond gewicht traject op Breidablick. Vorig jaar zijn bij alle
bewoners de BMI gemeten. Er wordt bewuster omgegaan met eten en bewegen.
Aangezien de eigen bakkerij hele broden bakt voor de huizen die ze daar
handmatig snijden, was het een bewuste keus brood gesneden te leveren in
gelijke boterhammen. De oude snijmachine kon deze hoeveelheid echter niet aan
en daarom ondersteunden wij het gezondheidsplan met de aanschaf van een
nieuwe broodsnijmachine.
Kerstattentie
Ook in 2014 kunnen wij de bewoners en deelnemers aan de dagbestedingen verrassen met een kerstattentie.
Kippenonderkomen naast de paardenstal
Het is Breidablick gelukt om een goede en betaalbare oplossing te vinden voor de
vervanging van het oude kippenonderkomen. Een van de uitgangspunten hierbij is
de het bevorderen van de recreatie van de omgeving van de paardenstal door het
bouwen van een kleinschaliger kippenonderkomen. Het terrein wordt na drainage
opnieuw omheind, rolstoeltoegankelijk gemaakt en geschikt voor recreatief
gebruik door middel van een goede bestrating, een terras en picknicktafels.
Dankzij de fantastische steun van de benaderde fondsen Ars Donandi + Russell‐ter
Brugge Fonds, VSB Fonds Beemster, Fonds Eiercentrale en Rabo Waterland
Coöperatie Fonds is het mogelijk het geheel te financieren. Inmiddels is de bouw
van het project flink gevorderd.
Officiële overdracht van de schommel, kippenonderkomen, broodsnijmachine en heringerichte ruimte Ostara
Zodra de buitenprojecten gereed zijn wordt de gezamenlijke officiële overdracht gepland van de Stichting Vrienden van
Breidablick aan de gebruikers van de schommel, het kippenonderkomen, de broodsnijmachine en de heringerichte
multifunctionele ruimte in Ostara. Alle betrokken personen, gevers en bedrijven worden daarbij uitgenodigd. Ook in de
pers zal hiervoor aandacht zijn. We houden u op de hoogte.
Jaarrekening
De jaarstukken 2013 werden gecontroleerd door BDO accountants. U kunt ze inzien op: www.vriendenvanbreidablick.nl
We blijven ons inzetten wensen te realiseren die het bestaan op het instituut leefbaarder maken en houden.
We hopen dat u ons ook dit jaar financieel wilt ondersteunen en bevelen de bijgevoegde acceptgiro van harte bij u
aan.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Breidablick

Wilma Boele, voorzitter
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