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Jaarverslag 2020 

 
Graag vragen wij uw aandacht voor ons Jaarverslag 2020 en de bijgevoegde acceptgiro. 

Allereerst willen we u hartelijk bedanken voor de royale donaties als respons op ons Jaarverslag. Zo was het mogelijk onze 

vaste activiteiten te continueren en nieuwe projecten te honoreren.  

 

Cororona 

25 jaar Breidablick  - Het Lustrum van Breidablick – begon aanvankelijk 

goed. Echter nadat de eerste door ons geschonken bloembollen het 

terrein opfleurden ging Breidablick in lockdown door Corona.  

Weliswaar met strenge regels en op afstand mochten bewoners en 

medewerkers zich op het terrein blijven begeven. Zo genoten zij in ieder 

geval van de afwisselende bloemenpracht en konden de diverse 

picknicktafels op het terrein gebruiken.    

NLdoet werd aanvankelijk verplaatst van 14 maart naar 26 september 

doch moest toch worden afgezegd. Het spreekt voor zich dat we nog 

geen nieuwe datum in 2021 kunnen plannen.  

 

   

Kort voor de lockdown bezochten enkele van onze bestuurders 

de fysiotherapie voor een demonstratie van de nieuwe 

fitnessapparaten.   

 

Ook waren we aanwezig bij het uitproberen van de CRDL. Een 

prachtig hulpmiddel met veel mogelijkheden. De betreffende 

bewoners reageerden heel verrast en enthousiast. Bijgaande foto 

mogen we met hun instemming plaatsen.  

Voor meer informatie en filmpjes over de CRDL verwijzen we u 

naar https://crdlt.com/crdl. 

 

De officiële overdracht van alle projecten laat nog op zich 

wachten maar zal zeker te zijner tijd op feestelijke wijze plaats 

gaan vinden. 

  

We hebben veel respect voor de inzet van de Breidablick medewerkers en de bewoners gedurende de Coronaperiode.  

Om met name de bewoners te laten weten dat we aan hen denken hebben we hen tijdens de lockdown getrakteerd op 

vers schepijs dat door de plaatselijke ijswinkel is geleverd in de huizen. 

 

Jaarrekening 2019 en meerjarenoverzicht ontvangen donaties en bestedingen 2006-2019 

 

BDO accountants controleerde onze jaarstukken 2019.  

Om u overzichtelijk te informeren over onze ontvangen donaties en bestedingen van de afgelopen jaren stelde de 

penningmeester een bijlage met een meerjarenoverzicht van 2006-2019 op (zie pagina 17 van de Jaarrekening 2019): 

https://www.vriendenvanbreidablick.nl/pdf/Rapport2019VSBB.pdf 

 



Aanschaf zadel t.b.v. paardrijden bewoners 

Op Breidablick worden 2 paarden ingezet voor de bewoners. De huidige zadels passen niet goed op de rug van deze 

paarden waardoor er pijnklachten en blessures bij de paarden kunnen ontstaan. We honoreren de aanvraag voor een 

nieuw zadel zodat de paardrijdlessen kunnen worden voortgezet voor de bewoners: 

https://www.boomlooszadelbecidor.nl/a-43297880/barefoot-zadels/barefoot-arizona-rounded-westernzadel/ 

 

Co-financiering van een elektrische duo-fiets voor het Raphaëlhuis 

Op Breidablick zijn diverse duo-fietsen maar het is het 

voor het afgelegen Raphaëlhuis vaak te ingewikkeld een 

duo-fiets van een andere woning of bewoner te lenen. 

Vaak zijn de fietsen net in gebruik als de medewerker in 

staat is, of de bewoner graag wil gaan fietsen. Het is in 

zo’n geval doeltreffend om de fiets bij de woning te 

hebben staan, de afstand is kleiner, de fiets is na een 

poosje bekend bij de bewoner en de medewerker hoeft 

dan een bewoner veel minder te overtuigen dan als deze 

een tijd moet wachten omdat de fiets gehaald moet 

worden, of uiteindelijk toch niet beschikbaar blijkt. Veel 

van de rolstoelgebonden bewoners kunnen wel fietsen, 

terwijl lopen vaak erg moeilijk gaat. Een fietstocht is voor 

hen een gunstige beweging en biedt ontspanning.   

Reden waarom een medewerker van het Raphaëlhuis bij de Rotary Club Purmerend een aanvraag indiende voor het 

financieren van een duo-fiets met elektrische ondersteuning, een draaibare stoel en onderbeenfixatie, zodat ook 

bewoners met een aangedane zijde van de fiets gebruik kunnen maken. De Rotary was enthousiast doch kon gelimiteerd 

bijdragen aan deze prijzige fiets en stelde voor (een) medefinancier(s) te zoeken. En zo werden wij gevraagd. Onze 

penningmeester heeft Stichting Fonds Eierencentrale benaderd en bereid gevonden ook bij te dragen. Het restbedrag 

hebben wij voldaan. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan deze co-financiering.  

Kerstattentie 2020 

De bewoners en deelnemers aan de dagbesteding verwennen we dit jaar met kwalitatief hoge kerstchocolade. Om wat 

licht in de duisternis te brengen krijgen alle woonhuizen een windlicht met veilige kaars op batterijen zodat de bewoners 

daar samen lang van kunnen genieten. 

Uw steun is voor ons absoluut onmisbaar 

Zoals u kunt zien hebben wij de afgelopen jaren veel projecten helpen realiseren. We streven ernaar zo veel mogelijk 

aanvragen te honoreren. Met als gevolg dat onze spaarrekening flink is geslonken en wij nog over weinig middelen 

beschikken. Graag zouden we de komende tijd af en toe meer willen doen om de bewoners in deze zware Corona periode 

een hart onder de riem te steken met een verrassing en doen een dringend beroep op u dit mogelijk te maken.  

 

Natuurlijk blijven we ons daarnaast 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 dit jaar extra 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 


