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Jaarverslag 2018 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor ons Jaarverslag 2018 en de bijgevoegde acceptgiro. 

Wij zijn wederom verrast door alle vormen van donaties die we in het afgelopen jaar van u ontvingen en willen u er heel 
hartelijk voor bedanken. Zo maakt u het mogelijk om onze vaste activiteiten uit te voeren en te sparen voor bijdragen aan 
nieuwe projecten.        

Nieuwe directeur Breidablick  

We maakten kennis met Francesca Knol, die na een periode van interim-management aantrad als directeur van 
Breidablick. In de loop van het jaar overlegden we regelmatig over wensen die in de toekomst nog vorm moeten krijgen. 

Nieuw bestuurslid Stichting Vrienden van Breidablick 

We zijn heel blij met ons nieuwe bestuurslid die per juni 2018 is aangetreden en die zichzelf aan u voorstelt:  

Hallo, ik ben Rona Uitentuis. 34 jaar, en trotse Beemsterlinge.  
Samen met mijn broer en ouders run ik onze multifunctionele boerderij aan de Middenweg.  
De verzamelnaam hiervan is BeemsterBeleving. We hebben veel plezier in de afwisseling: 
melkvee, kaasproductie, recreatie, groepsaccommodatie en zorgboerderij. Het is leuk dat 
Breidablick raakvlakken heeft hiermee.  
Ik heb politicologie gestudeerd en geniet daarom ook erg van bestuursfuncties, bijvoorbeeld als 
voorzitter van LTO Noord in Noord-Holland.  
Verder ben ik heel gelukkig met mijn man Kees en zoon Kees-Jan van 1,5 jaar oud.  

 
NLdoet 2018 en zaterdag 15 maart 2019 

NLdoet is een jaarlijks terugkerende landelijke activiteit van het 
Oranjefonds. Breidablick organiseert dan ook een dag en vraagt 
ondersteunende subsidie aan die door onze stichting wordt 
verdubbeld. Hovenier Arnoud Sap coördineert de (buiten)klussen die 
die dag worden uitgevoerd en schaft de materialen daarvoor aan. De 
keuken verwent de inwendige mens. Medewerkers, vrijwilligers, 
bewoners, familieleden, vrienden en mensen van buitenaf steken een 
dag de handen uit de mouwen. Rechts ziet u een deel van team 2018.  

Op 12 maart 2018 was ook de Breidablick NLdoet primeur voor de Francesca Knol, 
directeur Breidablick (midden) en Joyce van Beek, burgemeester Beemster (rechts). 
Zij gingen samen aan de slag na aanwijzingen te hebben ontvangen van Arnoud Sap, 
hovenier Breidablick  (links). 

Meer foto’s staan op www.facebook.com/vriendenvanbreidablick.                          

Zaterdag 15 maart 2019 bent u vanaf 10.00 uur weer van harte welkom! U kunt zich 
aanmelden bij de receptie van Breidablick: 0299 689689 of receptie@breidablick.nl. 



25 jaar Breidablick  - Het Lustrum van Breidablick 
 
Tussen 21 december 2019 en 21 juni 2020 vinden er op het terrein van Breidablick, in het dorp en op de buitenlocaties 
activiteiten plaats in het kader van het 25-jarig bestaan, oftewel het Lustrum van Breidablick. Een feest voor en door 
bewoners en medewerkers en vrijwilligers van Breidablick, verwanten en Beemsterlingen.  
Het Lustrum is een prachtige kans om Breidablick met veel kunst, muziek, voorstellingen, exposities en dergelijke op een 
positieve manier voor het voetlicht te brengen, om te laten zien wie er wonen, hoe er wordt geleefd, gewerkt en vanuit 
welke waarden dat gebeurt. Er is oog voor het verleden, het heden en de toekomst. Er is oog voor de antroposofie.  
Het Lustrum zorgt ook voor (duurzame) verbinding: verbinding tussen bewoners, tussen bewoners met verwanten, 
dorpsbewoners met het terrein etc. Verbinding kan ontstaan door samen deel te nemen aan activiteiten of door iets te 
bezoeken en kennis te maken elkaar. Het Lustrum luidt een nieuwe tijd in, het begin van een nieuw tijdperk.  
Het thema van het Lustrum is 'van donker naar licht' - aansluitend bij de jaargetijden. De activiteiten hebben zoveel 
mogelijk een creatief en kunstzinnig karakter. Door middel van kunst (zingen, dansen, muziek maken, fotografie, keramiek 
(beeldend) kunnen deelnemers zich uiten, zichzelf laten zien en plezier hebben. Kunst verbindt ook en nodigt uit tot 
samen maken, bedenken, uitvoeren en beleven. 
De voorbereidingen zijn in volle gang en aan het einde van de zomer 2019 zal meer over het programma bekend zijn. 
 
We zullen in principe een bijdrage leveren aan de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van Breidablick. In welke 
mate en aan welk onderdeel besluiten we nadat de plannen concreet zijn. 
 
Uitbreiding kapschuur 
 

Zoals wij u al eerder berichtten is de 
uitbreiding van de kapschuur gereed.         
Er wordt inmiddels dankbaar gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid 
elektrische voortuigen te stallen en op 
te laden in een afgesloten ruimte.      
De officiële overdracht zal op een later 
tijdstip plaatsvinden in combinatie met 
andere activiteiten.  
 

 
Jaarrekening 2017 en meerjarenoverzicht ontvangen donaties en bestedingen 2006-2017 

BDO accountants controleerde onze jaarstukken 2017 en de penningmeester maakte een bijlage met een 
meerjarenoverzicht van de ontvangen donaties en bestedingen 2006-2017 (zie pagina 17 van de Jaarrekening 2017). 
Jaarrekening 2017   

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 in de vorm van onze vertrouwde jaarlijkse activiteiten en toekomstige projecten.  

We hopen dat u ons ook in 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 

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 


