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Jaarverslag 2016
Beste vrienden, vriendinnen van en goede gevers aan de Stichting Vrienden van Breidablick,
Wat later dan u van ons gewend bent ontvangt u ons Jaarverslag 2016 en de bijbehorende acceptgiro. Met veel plezier
heeft ons bestuur zich ingezet voor de Vriendenstichting. Een jaar in wat rustiger vaarwater na de overdracht in 2015
van de grotere projecten. Met Breidablick zijn we in gesprek over de toekomstige wensen t.a.v. realiseren van
recreatieve projecten voor het algemeen nut van de bewoners en het daarmee verbeteren van de kwaliteit van leven
voor hen. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u. Ook uw suggesties zijn welkom.
Met de leiding van Breidablick hebben we een rondgang gemaakt over het terrein. De uitstraling van enkele oudere en
nieuwere projecten heeft onze aandacht wat betreft verbetering, aanpassing, uitbreiding en/of vervanging. Met als
gevolg o.a. dat het toegangshek naar de kippenweide is verplaatst en er nog concrete wensen zijn t.a.v.attributen in de
speeltuin. Daarover besluiten we in 2017.
Tijdens de twee cliëntenraadavonden hebben we de verwanten geïnformeerd over het wel en wee van de
Vriendenstichting en zijn er nieuwe contacten gelegd. Het is fijn dat ook verwanten steeds nieuwe initiatieven nemen
om onze stichting onder de aandacht van anderen te brengen. Hierbij bedanken we iedereen heel hartelijk danken voor
uw steun aan ons in 2016.
NLdoet
De zaterdag van NLdoet begint een begrip te worden op Breidablick. Arnoud Sap had veel klussen voorbereid die op 12
maart 2016 geklaard werden door leden van de Rotary, fondsen, verwanten, bewoners, medewerkers en zelfs enkele
bedrijven. De weergoden waren ons goed gezind. Zie foto’s op: www.facebook.com/vriendenvanbreidablick

De Vriendenstichting verdubbelt de NLdoet-subsidie van het Oranjefonds, zodat Breidablick extra materiaal kan
aanschaffen en er veel vrijwilligers mee aan de slag kunnen.
We nodigen u dan ook van harte uit om zaterdag 11 maart 2017 (weer) van de partij te zijn van 10.00 – 15.00 uur. De
keuken van Breidablick verzorgt koffie, thee, lekkers en een lunch. Graag aanmelden bij de receptie van Breidablick:
0299 689689 of per email: receptie@breidablick.nl.
Bestuurswijziging
Vanaf 2013 heeft ons bestuurslid Jim Gras, vader van bewoonster Annelies, zijn ICT-ervaring voor ons ingezet en onze
website, email en Facebook-account gerealiseerd. Echter, zijn duo-fietsvrijwilligerswerk met bewoners en zijn werk
voor de cliëntenraad, waren niet meer te combineren met dat van de Vriendenstichting zodat hij besloot zijn functie in
ons bestuur ter beschikking te stellen. Koos Klok, vader van bewoonster Maaike, heeft hem opgevolgd. Ook Koos is zeer
actief als vrijwilliger op Breidablick en was jarenlang voorzitter van de cliëntenraad. Koos is voor velen geen onbekende
en vult binnen het bestuur de ICT-kennis weer aan.
Vrouwen Samen Verder
Op een goede decemberdag in 2016 ontvingen we een schoenendoos met als inhoud de collecteopbrengst van
€ 142,45 in contanten van het samenzijn van VSV Beemster (vrouwen-samen-verder) in de kerk in Westbeemster.

Cheque van Kringloopwinkel ’t Zwaantje
Kringloopwinkel ’t Zwaantje, Bennebroekerweg 946 A in Zwaanshoek doneert
jaarlijks een deel van de omzet aan goede doelen. Een van hun vrijwilligsters
Dorry Groenendijk (moeder van bewoner Tanno) bracht de Vriendenstichting
onder de aandacht en het team besloot ons een cheque van 250 euro te
overhandigen. Om er een feestelijk tintje aan te geven trakteerden de bakkers
van Breidablick op het lekkers bij de koffie. www.kringloopwinkeltzwaantje.nl
Benefietconcerten AriaItalia:
Het is geweldig dat Nicole (zang) en Marcus Prins (klarinet), de zeer muzikale ouders van Breidablick scholiere Rosa, in
2016 wederom 2 benefietconcerten organiseerden met AriaItalia. Marco Vermeijden (cello), Waldemar Moes (piano),
Joost Banen (fluit) en Joost Jong (cellist foto rechts), broer van Breidablick bewoonster Anne Bente, speelden mee.
Het Winterconcert op 7 februari 2016 op Breidablick bood een gevarieerd programma waar de bezoekers van buiten en
binnen de instelling zeer van genoten. Ook kwamen veel bewoners en medewerkers luisteren.
Op een wel zeer zomerse dag klonken 5 juni 2016 prachtige klanken in Vinkeveen vanuit een particuliere huiskamer
over het terras en tuin. De gastheer en gastvrouw boden het publiek na afloop een “Meet & Greet” met de muzikanten
aan. AriaItalia en/of Nicole Prins kunt u beluisteren via www.youtube.com.

‘De Kosterij’
Medio 2016 is Breidablick gestart met De Kosterij, de nieuwe lunchroom en verswinkel in hartje Middenbeemster aan
de Middenweg 176, 1462 HL Middenbeemster. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 10:00 – 16:00 en
zaterdag van 9:00 – 15:00. Op aanvraag kunt u ook op andere tijden iets organiseren voor grotere groepen mensen.
Voorjaar 2017 volgt de officiële opening. Het binnen- en buitenmeubilair is gedoneerd door de Vriendenstichting. Als
openingsgeschenk schonken wij De Kosterij alvast een tweedehands roestvrijstalen mise-en-place tafel met koelvakken.
Zodra het weer meewerkt wordt het buitenterras in gebruik genomen en het buitenmeubilair geplaatst. Wij bevelen u
van harte aan eens een kijkje te nemen en te proeven in De Kosterij. Meer informatie vindt u op
https://www.facebook.com/dekosterij of www.de-kosterij.nl.
Jaarrekening en meerjarenoverzicht ontvangen donaties en bestedingen 2006-2015
BDO accountants controleerde onze jaarstukken 2015 en om u een indruk te geven van de ontvangen donaties en
bestedingen staat een meerjarenoverzicht 2006-2015 als bijlage in de jaarrekening. Liefst 99% van de baten is ingezet
voor het Algemeen belang (norm 90 %) en we voldoen dus ruimschoots aan de eisen van de ANBI-status.
http://www.vriendenvanbreidablick.nl/pdf/Rapport%202015%20Breidablick%20tbv%20website.pdf
Uw steun is voor ons onmisbaar
We blijven ons inzetten om een stukje extra warmte en aandacht te bieden aan alle bewoners en deelnemers aan de
werkplaatsen van Breidablick. Met grote projecten en vaste jaarlijkse activiteiten zoals o.a. de kerstattentie in de vorm
van heerlijke kerstchocolade (heeft uw verwant u er nog van laten snoepen?) en een amaryllis die binnenkort prachtig
zal bloeien. We hopen dat u ons ook dit jaar financieel wilt ondersteunen en bevelen de bijgevoegde acceptgiro van
harte bij u aan. Uw donatie overmaken naar NL 31 RABO 0342 3589 60 t.n.v. Stichting Vrienden van Breidablick kan
natuurlijk ook.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Breidablick
Wilma Boele, voorzitter

