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Het jaar 2014 was voor de Stichting Vrienden van Bronlaak weer een jaar zoals we dat voorheen
gewend waren. In dit jaar gingen we weer gebruik maken van het zwembad op Bronlaak.

Uitgaven en inkomsten over het jaar 2014.

€ 30.914 is besteed aan projecten ter bevordering
heilpedagogie en sociaal therapie buiten

Inkomsten:
In 2014 bedroegen de inkomsten van de Stichting
Vrienden van Bronlaak in totaal € 94.559

Bronlaak zoals:
- jongerensoos De Link in St. Anthonis
- Arcanho Gabriel in Brazilië

De inkomsten bestaan uit:

- Touch-screen Digibord Heimdal

- Donaties

€ 30.263

- Rente

€ 27.566

- Huuropbrengst

€ 36.730

Uitgaven:
In 2014 had de Stichting Vrienden van Bronlaak in
totaal aan uitgaven € 97.125
€ 52.077 is besteed aan diverse projecten voor

- Ondersteuning Stichting Mens en Tuin Den
Haag
- Ondersteuning onderzoek en publicaties van
Kingfisher Foundation
- project bijdrage uitgave De toekomst van
ouderen met een verstandelijke beperking
- Bijdrage boekje Helend Klimaat door

Bronlaak waaronder:

Annemieke de Kort uitgegeven door het Edith

- de inrichting van het dorpscafé,

Maryon College

- culturele activiteiten,

€ 11.183 werd besteed voor kosten gebouwen,

- carnaval,

zoals afschrijving, verzekering en OZB.

- Uniekunst,

€ 2.949 werd besteed aan algemene kosten o.a.

- zwemmen,

bankkosten, fondswerving.

- reparatie machine bosgroep
- bosrolstoel
- gedenkplaat stille plek
- boekje: Het vuur van de fakkeldrager
- kunstroute Bronlaak
- wedstrijdbiljart voor de biljartclub
- geluidsinstallatie Pinksterhuis

In 2014 werden eveneens een schenking verricht,
waarvoor de benodigde middelen reeds als
bestemmingsgiften onder de verplichtingen op
de balans van 2011 stonden, te weten:
- € 1.677 voor een hekwerkpoortje voor Hoeve
Corisberg

Op de website www.vriendenvanbronlaak.nl is de

BOSROLSTOEL

volledige balans en resultatenrekening in te zien.

Misschien hebben jullie hem al zien rijden; Giel in

Ondersteunde projecten

een mooie rolstoel met ENORME banden er op.

In deze brief willen een aantal projecten die wij in

Na anderhalf jaar ploeteren door de modder en

het afgelopen jaar hebben gesteund zich zelf

de sneeuw hebben we met behulp van Stichting

nader toelichten.

Vrienden

ZWEMBAD

van

Bronlaak

een

prachtige

strandrolstoel kunnen aanschaffen. We zijn hen
dankbaar dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.
Nadat Giel even moest wennen aan zijn nieuwe
rolstoel met vreemde grote banden, is hij
ondertussen helemaal gewend aan de rolstoel.

Op verzoek van DE Seizoenen is er een verzoek
gegaan naar de stichting Vrienden van Bronlaak
om het zwembad weer op te knappen en
wederom te heropenen.
Er is eenmalig groot onderhoud gepleegd. De
binnenbak moest opnieuw gecoat worden en er
was een nieuwe pomp nodig. De verdere kosten
zitten in het professioneel toezicht

De rolstoel geeft hem de mogelijkheid om
gemakkelijker en zelfstandiger voort te bewegen
in het bos. Zo kan hij zijn werkomgeving goed
verkennen wat voor Giel, nieuwsgierig als hij is,
erg fijn is. Ook de medewerkers zijn blij! Zij
hoeven niet meer met een zware rolstoel te

Komend jaar wordt er aan gewerkt om het

ploeteren om van A naar B te komen. We kunnen

zwembad te verwarmen en af te dekken om het

nu ook op plaatsten gaan werken waar we met de

warmteverlies te minimaliseren.

oude rolstoel van Giel niet konden komen.
We

hebben

met

de

Vriendenstichting

afgesproken dat de rolstoel in de weekenden ook
voor andere mensen beschikbaar moet zijn,
zodat ze ook het bos kunnen gaan verkennen.

Dus lijkt het je wat om van de rolstoel gebruik te

grote wedstrijdbiljart ook een kleiner tafelbiljart

maken, neem dan contact op met Anne Derksen

en een z.g. Barakspel, waarbij geprobeerd wordt

(Obilot) om hierover afspraken te maken.

de bal in een van de gaten te spelen, liefst dat
met

BILJARtCLUB

het

hoogste

nummer.

Het eigen biljart maakt ook mogelijk dat er niet

De biljartclub van Bronlaak viert dit jaar haar
12,5 jarig jubileum.

alleen op maandagavond gespeeld kan worden
maar ook op alle tijden waarop het dorpscafé

12,5 jaar geleden is de club begonnen bij Hans

geopend is (vrijdagavond, zaterdagmiddag en

Toonen

Mullem.

zondagmiddag). Door deze verruiming van de

Hans heeft echter maar één biljart en toen de

oefentijden zullen de resultaten alleen maar

groep hiervoor te groot werd, werd uitgeweken

toenemen. En vanzelfsprekend kunnen tijdens de

naar de biljartzaal van de sporthal in Sambeek.

openingstijden van het café ook niet-leden van

Voor de biljarters vormde de zaalhuur en de

de biljartclub een balletje stoten. Op de andere

vervoerskosten naar Sambeek jarenlang een

dagen is het grote biljart afgedekt en met een

flinke aanslag op hun portemonnee. Dit behoort

speciaal transportwagentje aan de kant gezet,

tot de verleden tijd nu Bronlaak dankzij een

zodat

bijdrage van de Stichting Vrienden van Bronlaak

doeleinden

over

een

thuis

eigen

in

Vortum

wedstrijdbiljart

de

zonnekamer

weer

voor

andere

beschikbaar

is.

beschikt.
Van tijd tot tijd worden er competitiewedstrijden
gespeeld met teams van andere instellingen.
Op 25 april as. vindt de regionale finale plaats en
op 30 en 31 mei zal het Bronlaakteam meedoen
aan de Nederlandse kampioenschappen in zaal
Carambole te Veldhoven, waar 30 à 40 teams om
het landelijk kampioenschap zullen spelen. Het

Uiterste concentratie voordat Wim de bal stoot.

landelijk kampioenschap wordt afgesloten met
een daverend feest voor alle deelnemers.

Begeleid door de vrijwilligers Hans, Gerda, Jan en
Peter wordt er elke maandagavond van 19.00 uur

De

tot 21.00 uur in de Zonnekamer van het Grote

Nederlandse

Huis, naast het Dorpscafé gebiljart. Om de tijd

gesponsord

tussen de speelbeurten te korten, is er naast het

kosten

voor

de

inschrijving

van

kampioenschappen
door

Schoonmaakbedrijf

de

worden
Frans

Geerts. Deze sponsor heeft ook gezorgd voor de
blauwe clubshirts, zodat de clubleden Wim,
Frans, Tycho, Martin, Isidro, Willem, Freek, Fred,
Chris, Gert en Tom tijdens de wedstrijden niet
alleen qua prestaties goed voor de dag komen.

De score wordt zorgvuldig bijgehouden, maar
hoewel de sport serieus wordt beoefend, blijft
meedoen belangrijker dan winnen.

ANBI status
De Stichting Vrienden van Bronlaak is door de
belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom
Er is een systeem van handicaps, zodat de kansen
enigszins gelijk liggen en voor Martin, die slechts
één hand kan gebruiken, is er zelfs een speciale keu
met wieltjes bedacht.

geen erfrecht en/of schenkrecht te betalen. Uw
schenking of deel van uw erfenis dat u nalaat aan
de Vriendenstichting is daardoor voor 100 %
inzetbaar voor de doelstellingen van de stichting.
Bovendien zijn schenkingen voor de schenker

Hoewel meedoen belangrijker is dan winnen, is
het toch ook leuk dat het Bronlaakteam zeker
niet kansloos is, want in het verleden is al eens de
5e plaats behaald en toen had men nog niet eens
de beschikking over het nieuwe wedstrijdbiljart.

aftrekbaar

voor

de

inkomstenbelasting.

De ANBI-status is dus belangrijk voor onze
stichting.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen
aftrekken als u deze had vastgelegd bij de
notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit
niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de
notaris wil vastleggen of via een schriftelijke
overeenkomst met de Stichting Vrienden van
Bronlaak.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van
Bronlaak is onbezoldigd en bestaat uit de
volgende leden:
•

Bram Leenhouts, voorzitter

•

Mat Arts, secretaris

•

Jan Aarts, penningmeester

•

Wim van de Brug

•

Kees de Bruijn

•

Jan de Bruin

Word ook vriend en help ons meer mogelijk te maken
Rekeningnr : NL67ABNA064 04 74 543 Stichting Vrienden van Bronlaak
Grotestraat 10, 5841 AB, Oploo telefoon 06-25388370
Website: www.vriendenvanbronlaak.nl
E-mailadres: vriendenvanbronlaak@gmail.com

