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Jaarverslag 2019 

 
Graag vragen wij uw aandacht voor ons Jaarverslag 2019 en de bijgevoegde acceptgiro. 

Allereerst willen we u hartelijk bedanken voor de geweldige respons op ons Jaarverslag en voor de diverse initiatieven 

t.b.v. extra donaties van o.a. de Rabobank Clubkas Campagne, het Lenteconcert in Ostara door Ensemble Fonte Musica 

bestaande uit Waldemar Moes, Nicole Prins-Lauer, Marcus Prins, Hans Boetes en Joost Banen, een deel van de collecte-

opbrengst van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind afdeling Middenbeemster en spontane giften. Dit 

alles maakt het mogelijk onze vaste activiteiten te continueren en nieuwe projecten te honoreren. Dankzij uw steun 

hebben we in 2019 prachtige, vooruitstrevende en veelzijdige wensen kunnen vervullen.    

25 jaar Breidablick  - Het Lustrum van Breidablick 

Tussen 21 december 2019 en 21 juni 2020 vinden op het terrein van Breidablick, in 

het dorp en op de buitenlocaties allerlei activiteiten plaats in het kader van het 25-

jarig bestaan, oftewel het Lustrum van Breidablick.  

Als bijdrage aan de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan ging de voorkeur van 

de Vriendenstichting uit naar 2 concrete projecten.  

Namelijk de aanschaf van nieuw buitenmeubilair dat op diverse openbare plekken, 

werkplekken en woonhuizen op het terrein reeds is of binnenkort wordt geplaatst.  

Het tweede project bestaat uit inmiddels 145 m2 aangeplante bloembollen (zie foto 

rechts) met opeenvolgende bloeitijden. De gekozen krokussen, anemonen, blauwe 

druiven en tulpen zult u over het gehele terrein in het gras zien bloeien van februari 

tot eind mei 2020 en tot nog een tiental voorjaren erna.  

 

Jaarrekening 2018 en meerjarenoverzicht ontvangen donaties en bestedingen 2006-2018 

BDO accountants controleerde onze jaarstukken 2018. Om u overzichtelijk te informeren over onze ontvangen donaties en 

bestedingen van de afgelopen jaren stelde de penningmeester een bijlage met een meerjarenoverzicht van 2006-2018 op 

(zie pagina 18 van de Jaarrekening 2018). 

http://www.vriendenvanbreidablick.nl/pdf/Jaarrekening%202018%20Stichting%20Vrienden%20van%20Breidablick.pdf 

Ingrid van Baarsen contactpersoon van Breidablick voor Stichting Vrienden van Breidablick 

Simone Vitt was ruim 4,5 jaar ons aanspreekpunt voor Breidablick tot ze medio 2019 voor een zelfstandige toekomst 

buiten de instelling koos. Ingrid van Baarsen nam deze taak van haar over en zij stelt zichzelf aan u voor:    

Hallo allemaal, ik ben gevraagd om mij even kort te introduceren als contactpersoon voor de Vriendenstichting.  

Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Breidablick, ooit gestart als groepsleider bij Rembrandt, 

daarna op verschillende huizen gewerkt als persoonlijk begeleider en roosteraar.  

In 2018 heb ik de HBO Middenmanagement opleiding afgerond en sinds begin 2019 ben ik 

de facilitair coördinator van Breidablick.  

Naast mijn werk bij Breidablick ben ik bestuurslid van buurtvereniging Hoornskeet en zit ik 

in de organisatie van de evenementengroep voor de voetbalvereniging. 

Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen, Dave (12) en Nick (7).  

Woon al mijn hele leven in de Beemster en heb thuis voor de hobby een paar schapen en 

kippen, ik hou van het vrije buitenleven. 

         

Zo hebben jullie een klein beeld van wie ik ben, ik zie uit naar een goede en leuke samenwerking met de 

Vriendenstichting, dat er maar mooie projecten mogen worden gerealiseerd!  



NLdoet 2019 en zaterdag 14 maart 2020 

NLdoet is de jaarlijks terugkerende landelijke activiteit van 

het Oranjefonds waarbij Breidablick ook een dag 

organiseert.  

De Vriendenstichting verdubbelt de verstrekte subsidie 

zodat veel materialen kunnen worden aangeschaft voor 

diverse binnen- en buitenklussen die zo’n dag door allerlei 

vrijwilligers, familieleden, bewoners en medewerkers 

worden uitgevoerd. U ziet links een deel van het team in 

2019. Meer foto’s van deze dag staan op:   

           www.facebook.com/vriendenvanbreidablick.                          

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 14 maart 2020 de handen uit de mouwen te steken met ons. Vanaf 10.00 uur 

bent u van harte welkom op Breidablick! Voor de inwendige mens wordt (goed) gezorgd.  

U kunt zich aanmelden bij de receptie van Breidablick: 0299 689689 of receptie@breidablick.nl. 

 

Uitbreiden en vervangen nieuwe inventieve fitnessapparaten 

De fysiotherapeuten gaven aan grote behoefte te hebben aan nieuwe inventieve apparaten waarmee ze de bewoners 

kunnen ondersteunen om meer in beweging te komen en ook meetapparaten die de activiteiten toetsen.  

De 8 jaar geleden aangeschafte gereviseerde roeimachine was aan vervanging toe en we besloten tot de aanschaf van  

een nieuwe watergevulde roeimachine. 

De wens voor een nieuw krachttoestel in de vorm van een multifunctionele Leg Press die zowel met als zonder rolstoel 

gebruikt kan worden is ingewilligd. 

Daarnaast zijn 5 FIT Bits gekomen waarmee kortdurend of tot 24 uur/7dagen informatie over o.a. hartslag, bewegingen, 

stappen, dag/nacht ritme inzichtelijk kunnen worden gemaakt bij individuele bewoners, zodat gerichter behandelingen en 

adviezen kunnen worden gegeven.   

Tot slot is er in een Silver Fit 3D geïnvesteerd. Dit is een beeldscherm met software erachter waarmee allerlei spellen en 

opdrachten gedaan kunnen worden. Die mensen motiveert om aan hun kracht, balans, coördinatie te werken, 

spelenderwijs. De mogelijkheden van de veelzijdige Silver Fit 3D vindt u op: https://silverfit.com/nl/ 

 

Aanschaf van de CRDL (cradle), een interactief zorginstrument 

 

De CRDL is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in 

geluid. Dat maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met 

communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of 

een verstandelijke beperking- én hun omgeving. Meer informatie over dit prachtige, 

vooruitstrevende zorginstrument? Kijk op https://crdlt.com/crdl 

 

De formele overdracht van alle nieuwe projecten zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.  

 

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 


