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Jaarverslag 2017
Graag vraag ik uw aandacht voor ons Jaarverslag 2017 en de bijbehorende acceptgiro.
Allereerst willen wij iedereen bedanken voor alle respons die we in 2017 van u ontvingen in financiële, praktische en ook
morele zin. Het was voor ons een jaar met mooie maar ook verdrietige momenten.
Om bij dat laatste te beginnen, ons zeer toegewijde en aimabele bestuurslid
Jaap Visser overleed vrij plotseling in de zomer. Jaap trad al kort na de
oprichting van de stichting aan en was bijna 20 jaar actief. Lang als secretaris en
fondsenwerver. De laatste jaren richtte hij zich meer op algemene zaken. Aan
alle tot nu toe gerealiseerde projecten werkte hij mee vanuit ons bestuur. Hij
volgde de voortgang ervan op de voet en maakte er vele foto’s van. Jaap was
dan ook voor ons een grote informatiebron. Met grote kennis van technische
zaken dacht hij tevens mee met Breidablick en adviseerde bij de
totstandkoming van diverse van onze projecten. Daarbij betrok hij ook
regelmatig specialisten uit zijn eigen netwerk en die van zijn vrouw Barbara.
Ook Barbara draagt Breidablick en ons een warm hart toe en ondersteunde Jaap al die jaren waar ze maar kon. Jaap werd
altijd door Barbara vergezeld bij de openingen en overdrachten van onze projecten, laatstelijk bij de De Kosterij.
We zullen Jaap en zijn kennis van zaken enorm missen en wensen Barbara veel sterkte met dit grote verlies.
Officiële opening van de ‘De Kosterij’ door burgemeester Joyce van Beek
De Kosterij is op 21 maart 2017 officieel geopend door burgemeester van Beek
door het aansnijden van een speciaal voor gelegenheid gemaakt gevlochten brood.
Zij prees het bijzondere initiatief, de deelnemers en de mooie producten. Het
gevlochten brood vond zij symbool staan voor de plaats die De Kosterij in de
Beemster gemeenschap inneemt.
Bandoneonspeler Carel Kraayenhof had
gehoor gegeven aan de vraag van een
deelnemer om op te treden, hetgeen hij
met veel plezier deed.
De Vriendenstichting overhandigde een feestelijk verpakte foto van ons
openingsgeschenk, een rvs mise-en-place tafel met koelvakken. Als bijdrage aan
het initiatief schonk de Vriendenstichting het binnen- en buitenmeubilair.
Een impressie van de opening vind u op: https://www.facebook.com/dekosterij.

Bijzonder te vermelden is dat Carel Kraayenhof lid van het Comité van aanbeveling is en dat Joyce van Beek als nieuwe
burgemeester van de Beemster hiertoe ook bereid is. Wij danken hen hier heel hartelijk voor.

NLdoet 2017 en zaterdag 10 maart 2018
NLdoet op Breidablick was ook in 2017 succesvol. Breidablicks
hovenier Arnoud Sap was die dag zelf verhinderd, maar had wel de
vele klussen voorbereid, chapeau! Irene Keff nam de leiding op zich
namens Breidablick en onze nieuwe bestuurder Koos Klok
informeerde de aanwezigen over de Vriendenstichting. De keuken
verzorgde de inwendige mens. Overige foto’s staan op
www.facebook.com/vriendenvanbreidablick. Wij verdubbelen de
subsidie van het Oranjefonds zodat Breidablick royaal materiaal kan
aangeschaffen voor deze dag. Op het programma staan o. a.
onderhoud en aanleg van schelpenpaden, opknappen van diverse tuinen en andere buiten- en binnenklussen.
We nodigen u van harte uit om op zaterdag 10 maart 2018 vanaf 10.00 uur de handen uit de mouwen te steken met ons.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de receptie van Breidablick: 0299 689689 of per email: receptie@breidablick.nl
Uitbreiding kapschuur
Een van de eerste projecten van de Stichting Vrienden van Breidablick was de kapschuur. Daar was ruimte uit te breiden
om een stalling en oplaadruimte te realiseren voor (elektrische) fietsen en vervoermiddelen van bewoners waarvoor rond
de huizen geen mogelijkheid is. Na tijdrovende voorbereidingen en vergunningen is de kapschuur nu uitgebreid en in
gebruik genomen. De Vriendenstichting droeg 10.000 euro bij aan deze voorziening.
Benefietconcerten Ariaitalia:
Al jarenlang zet het muzikale echtpaar Nicole en Marcus Prins
zich met Ariaitalia in voor onze stichting en Breidablick door
het geven van Benefietconcerten. Samen met de musici
Waldemar Moes en Joost Banen, speelde ditmaal ook Hans
Boetes, medewerker op Breidablick met hen mee tijdens een
druk bezocht concert “Klassieke herfst- en winterklanken” op
15 oktober 2017 op Breidablick. Er werd maar liefst 320 euro
opgehaald voor de Vriendenstichting. Uiteraard zijn we daar
zeer blij mee. AriaItalia en/of Nicole Prins kunt u beluisteren
via www.youtube.com
Jaarrekening en meerjarenoverzicht ontvangen donaties en bestedingen 2007-2016
BDO accountants controleerde onze jaarstukken 2016 en de penningmeester maakte een bijlage met een
meerjarenoverzicht van de ontvangen donaties en bestedingen 2007-2016.
http://www.vriendenvanbreidablick.nl/pdf/Rapport%202015%20Breidablick%20tbv%20website.pdf
Uw steun is voor ons onmisbaar
We blijven ons inzetten voor algemene extra voorzieningen t.b.v. de bewoners en deelnemers aan de werkplaatsen van
Breidablick. Met Francesca Knol, de nieuwe directeur van Breidablick gaan we in gesprek over toekomstige wensen.
We hopen dat u ons ook dit jaar financieel wilt ondersteunen en bevelen de bijgevoegde acceptgiro van harte bij u aan of
Rabobank Waterland en Omstreken - NL 31 RABO 0342 3589 60.
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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