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Jaarverslag 2015
Beste vrienden, vriendinnen van en goede gevers aan de Stichting Vrienden van Breidablick,
Terugblikkend op 2015 kunnen we dit zonder meer een interactief jaar noemen. We kregen een goede
respons op onze Jaarbrief en ontvingen de tweede schenking voor 5 jaar zonder notariële acte.
De inmiddels opgeheven Verwantenvereniging droeg de financiële zaken en de taken aan ons over.
Zo hebben we vanaf nu 4 jaarlijkse activiteiten: verdubbelen van de Oranjefonds subsidie voor NLdoet, een
verjaardagskaart voor de bewoners, een bloemetje bij de avondvierdaagse finish en aanbieden van een
kerstattentie aan de deelnemers van de werkplaatsen en de bewoners. We informeerden tijdens
verwantenbijeenkomsten op Breidablick de aanwezigen over de actuele zaken. Nicole Prins benaderde ons
over benefiet concerten van Ariaitalia mede t.g.v. onze stichting. We hebben onze gegevens op de landelijke
Kennisbank filantropie geplaatst: http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden‐van‐breidablick
Winnaar "Steuntje in de rug 2014" van Univé Waterland
Vol spanning wachtten we in januari op de uitslag van de
verkiezing "Steuntje in de rug 2014" van Univé Waterland, die
ons nomineerde met het project reuzenschommel. De leden
brachten hun stem uit en we werden winnaar! We ontvingen de
eerste prijs van maar liefst € 3.000 symbolisch in de vorm van
een cheque uit handen van een delegatie van de Ledenraad van
Univé. Onze dank gaat uit naar alle Univé leden die hun voorkeur
aan ons project gaven.
Jaarrekening en meerjarenoverzicht ontvangen donaties en bestedingen 2006‐2014
De jaarstukken 2014 werden gecontroleerd door BDO accountants. U kunt deze inzien op onze website.
De penningmeester heeft in een bijlage van de jaarrekening een meerjarenoverzicht van ontvangen donaties
en bestedingen 2006‐2014 opgenomen waaruit blijkt de 97% van de baten is ingezet voor het Algemeen
belang. Hiermede voldoet de VS aan de eisen van de ANBI‐status. (Norm is 90%). Zie pagina 15 via de link:
http://www.vriendenvanbreidablick.nl/pdf/Rapport%202014%20Stichting%20Vrienden%20van%20Breidablick.pdf

Officiële overdracht aan Breidablick van gerealiseerde projecten
Op 3 juni 2015 was de officiële overdracht aan Breidablick van de
broodsnijmachine, het kippenhuis met rolstoeltoegankelijke
weide, de reuzenschommel in de therapeutische speeltuin (ons
eerste project in 1998) en de herinrichting in Ostara, in
aanwezigheid van het VSB Fonds Beemster, het Rabo Waterland
Coöperatie Fonds, Vrienden, deelnemers aan de relevante
dagbestedingen (keuken, bakkerij, school en eierwerkplaats) en
hun verwanten. Alle projecten waren mooi versierd en voorzien
van lintjes. En de weergoden waren ons gelukkig goed gezind. Na
ontvangst van de gasten volgde een wandeling over het terrein
en de beurtelings overgedragen projecten, met een actieve rol
voor bewoners. Bij ieder project is een schenkingsplaat geplaatst
waarop de sponsors staan vermeld.

Benefietconcerten Ariaitalia: 7 februari 2016 op Breidablick en 5 juni 2016 in Vinkeveen.
Nicole Prins organiseert in 2016 twee benefietconcerten met Ariaitalia mede t.g.v. Stichting Vrienden van
Breidablick. Nicole is klassiek zangeres en moeder van een Werdandi scholiere op Breidablick.
Winterconcert op Breidablick
Op zondag 7 februari 2016 van 15.00 – 17.00 uur met een gevarieerd programma van klassiek tot pop,
waaraan deze keer de muzikanten Nicole Prins‐Lauer, Waldemar Moes, Hans Boetes, Marcus Prins, Joost
Banen, Joost Jong en Marco Vermeijden meewerken. Er wordt o.a. Brahms, Bellini, Beethoven, Mozart en
Shostakovich gespeeld en tot slot populaire muziek gezongen. Dus voor ieder wat wils. De zaal is open vanaf
14.30 uur. In de pauze krijgt u koffie/thee met wat lekkers en na afloop een frisje of wijntje. Dit wordt u gratis
aangeboden. De entrée is vrij, een bijdrage voor het concert is fijn. Ook staat er die middag een fooienpot voor
Vrienden van de Breidablick. U mag zelf bepalen wat u geeft. Reserveren is vereist i.v.m. de voorbereidingen
van de zaal.
Zomerse klanken uit zomers Vinkeveen
Op zondagmiddag 5 juni van 15.00 – 17.00 uur. Hier moet u bij zijn! Dit concert wordt bij mooi weer buiten in
de tuin gehouden aan de Baambrugse Zuwe 132‐A, Vinkeveen. U krijgt veel zomerse klanken te horen.
Sferische klanken uit Italië, Duitsland en Frankrijk.
U kunt vanaf nu reserveren bij Nicole Prins: 06 2200 2250 of via info@ariaitalia.nl.
AriaItalia is te zien en te horen op Youtube: zoekopdracht ariaitalia of Nicole Prins.
NLdoet 2015 en zaterdag 12 maart 2016
NLdoet 2015 was wederom een groot
succes. Veel vrijwilligers, familieleden,
vrienden, medewerkers en bewoners
voerden overal op het terrein allerlei
klussen uit. Zoals onkruid wieden op
terrassen en in borders, plantenbakken
vullen, een pad bestraten, borders
aanplanten, een haag aanleggen,
snoeien en een ruimte schilderen. Op
Facebook staan meer foto’s van die dag.
Wilt u ook (weer) meehelpen? Dan kan op zaterdag 12 maart 2016.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de receptie van Breidablick: 0299 689689 of receptie@breidablick.nl
Nieuw project De Kosterij
Het pand De Kosterij ligt in het centrum van Middenbeemster. Breidablick opent daar in 2016 een winkel
annex tearoom. Er zullen circa 10 bewoners gaan werken. Op dit moment vindt een ingrijpende verbouwing
plaats. De Stichting Vrienden van Breidablick is ‐ samen met Breidablick ‐ aan het kijken in hoeverre en op
welke wijze we dit project kunnen ondersteunen.
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
De Stichting Vrienden van Breidablick wordt door de belastingdienst aangemerkt als vallende onder de 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

