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Jaarbrief 2010-2011 
 

Beste vrienden, vriendinnen en goede gevers van Breidablick, 
  
In 2011 werden enige projecten, waarvoor in het vorige jaar al de aanzet gegeven werd, gerealiseerd. 
 
Elektrische huifwagen voor personenvervoer  met en zonder rolstoel. 
Op 27 juli jl. werd de huifwagen tijdens een feestelijke bijeenkomst door de voorzitter van de 
Vriendenstichting, Wilma Boele, overgedragen. Ton Beemster nam de sleutels in ontvangst waarna 
de wagen met een vrolijke rondrit, onder het genot van een hapje en een drankje, officieel ingewijd 
werd door bewoners en de Vriendenstichting.We mogen wel zeggen dat de wagen zowel door 
medewerkers, als door de bewoners enorm gewaardeerd wordt. Tevens is de schuur, om de wagen 
te stallen en op te laden, aangepast. 

 

 

Inrichting rouwkamer 
De inrichting van de rouwkamer werd dit jaar afgerond en in aanwezigheid van de schenkers, op 14 
januari jl., overgedragen. De kamer is gerealiseerd op het Etty Hillesumhuis. 
 
Naaimachine  
Van de gereserveerde gift voor de textielwerkplaats is inmiddels een speciale naaimachine 
aangeschaft.  
 
Kerstattentie 
De kerstpakketten 2010 zijn enthousiast ontvangen. Ook dit jaar wordt er voor een kerst- 
attentie gezorgd. Door de verwachte toename van het aantal bewoners in 2012 (± 40) wordt 
er volgend jaar een besluit genomen of de kerstpakketten, in de huidige vorm, voortgezet  
kunnen worden.  

 
De sociaal therapeutische woon- en werkgemeenschap Breidablick is gevestigd in Middenbeemster en maakt deel uit 

van de RAPHAËLSTICHTING voor Sociale Heilpedagogie, welke lid  is van het Heilpedagogisch Verbond te Zeist 



 

 
Nieuwe projecten 
 
Kippenhok 
Daar het houden van grotere dieren veel ruimte vraagt wil men dit niet verder uitbreiden. Wel wil 
men de kippen-houderij vergroten met een kippenhok voor 150 kippen. Dit hok zou rolstoel 
toegankelijk moeten zijn. De bedoeling is dat de geproduceerde eieren in de winkel verkocht worden, 
in een door de papierwerkplaats geproduceerde verpakking. De Vrienden-stichting zal zich inspannen 
om de financiële middelen voor dit project te genereren. 
 
Apparatuur voor de fysiotherapie  
De nu gebruikte apparatuur is aan vervanging toe en er is behoefte aan een loopband en een 
roeiapparaat. De Vriendenstichting zal kijken of deze aanvraag onder onze doelstelling valt . 
 
Tuinmeubilair 
Veel van het tuinmeubilair heeft dringend behoefte aan onderhoud of moet vervangen worden. De 
Vriendenstichting zal kijken of deze aanvraag onder onze doelstelling valt . 
 
 
Bestuur 
 
Dit jaar namen we afscheid van onze penningmeester de heer Wim Ligthart; hij heeft gedurende 9 
jaar de financiën van de Stichting beheerd, voor een professionele verslaggeving gezorgd en een 
positieve bijdrage aan het beleid geleverd. 
 
De heer Fried Molkenboer heeft zich bereid verklaard de functie over te nemen. Wij menen in hem 
een uitstekende opvolger gevonden te hebben, zodat het juiste beheer van de 
financiën gewaarborgd is. 
 
 

De jaarstukken 2010 werden gecontroleerd door BDO accountants en liggen ter inzage op de 
administratie van Breidablick. 

 
U ziet er blijven wensen bestaan om het instituut leefbaarder te maken en te houden. Daaraan 
verlenen wij graag onze medewerking. Wij hopen dat u ook dit jaar weer uw financiële steun wilt 
geven en bevelen de bijgevoegde acceptgiro van harte bij u aan.  
 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, 
 
 
 
Jaap Visser, secretaris 

 
 

De   Stichting  Vrienden van Breidablick wordt door de belastingdienst aangemerkt als vallende onder 
de nieuwe ANBI regeling. 
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