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Het jaar 2015 was voor de Stichting een jaar van 

veel aanvragen. 

Uitgaven en inkomsten  over het jaar 2015. 

Inkomsten: 

In 2015 bedroegen de inkomsten van de Stichting 

Vrienden van Bronlaak  in totaal € 60.823 

De inkomsten bestaan uit: 

- Donaties    €   5.840 

- Rente    € 19.513 

- Huuropbrengst   € 35.470 

Uitgaven: 

In 2015 had de Stichting Vrienden van Bronlaak in 

totaal aan uitgaven € 119.634 

€ 62.576 is besteed aan diverse projecten voor 
Bronlaak waaronder: 

- Parasol voor het dorpscafé,  

- culturele activiteiten,  

- carnaval (zie het artikel in deze nieuwsbrief) 

- zwemmen en zwembad  

- snoezelruimte Belakane 

- bewonersconferentie Brussel 

- graveren voor stilteplek 

- boekjes Helend klimaat 

- Leerwerk traject Bronlaak 

- Tuinbank voor rolstoel 

- Spandoek Markant 

- Picknicktafel (zie artikel in deze nieuwsbrief) 

- Geluidsinstallatie Pinksterhuis 

- Duo fiets 

€ 32.970 is besteed aan projecten ter bevordering 
heilpedagogie en sociaal therapie buiten Bronlaak 
zoals: 

- jongerensoos De Link in St. Anthonis 

- Stichting Uniekunst 

- King Fisher Foundation 

- Bijdrage Antroposofische Gezondheidszorg 

Hogeschool Leiden 

- Opleidingscentrum Ita Wegman Moskou 

- NVAZ uitgave beeldvormende bespreking 

- Onderzoek: Begeleiding van  Mensen met niet 

aangeboren hersenletsel 

- Mayri Armenie, Theaterproject 

- Jongerenconferentie Vrije School 

- Introductiecursus ouders 

- Vertaling: Karsten Massei, bijen 

€ 21.729 werd besteed voor kosten gebouwen, 

zoals afschrijving, verzekering, OZB en renovatie  

€  2.356 werd besteed aan algemene kosten o.a. 

bankkosten, fondswerving 

In 2015 werden eveneens een schenking verricht, 

waarvoor de benodigde middelen reeds als 



bestemmingsgiften onder de verplichtingen op de 

balans  stonden, te weten: 

-   € 3.000 voor zonnepanelen Tuinderij 

Bronlaak  

- € 1.071 voor de tuinderij van Elivagar 

Op de website www.vriendenvanbronlaak.nl is de 

volledige balans en resultatenrekening in te zien. 

Ondersteunde projecten 

In deze brief willen een aantal projecten die wij in 

het afgelopen jaar hebben gesteund zich zelf 

nader toelichten. 

CARNAVAL 

De Vrienden maken het Bronlaakcarnaval mogelijk. 

 

Een van de jaarfeesten waar de bewoners van 

Bronlaak steeds naar uitkijken is carnaval. 

Een groep vrijwilligers spant zich ieder jaar in om 

er een mooi feest van te maken toegepast op de 

geaa rdheid van de bewoners. 

  

Bronlaakcarnaval omgedoopt tot Peelslinkers 

carnaval begint op donderdagavond met de 

Smartlappenavond. Vrijdagmiddag vindt de 

inhuldiging plaats van het Prinselijk Paar van dat 

jaar. Op zaterdagavond houdt het Prinselijk Paar 

hun Prinsenbal en komt traditioneel het 

Prinsenpaar van de Spurriebuuken uit Oploo met 

hun hele gevolg op bezoek. Drie dagen vol met 

traditie, muziek door blaaskapellen van uit de 

omgeving en een lekker drankje met knabbels. 

  

De vrijwilligers zouden dit 

feest niet kunnen 

organiseren als zij geen 

financiële ondersteuning 

zouden krijgen van de 

Stichting Vrienden van 

Bronlaak.  

Het Carnavalsboekje 

http://www.vriendenvanbronlaak.nl/


nemen zij voor hun rekening, maar ook uitgaven 

die zaken betreffen met een investeringskarakter  

zoals de entree van de zaal en de kleding van de 

raad van Elf. 

 De Vrienden van Bronlaak bereiken met deze 

financiële ondersteuning nagenoeg alle mensen 

van de Bronlaak gemeenschap.  

 

PICKNICKTAFEL 

Dinsdag 16 juni  2015 is de picknicktafel bij De 

Waterman verplaatst naar de bedoelde locatie, 

achter op de hei, in de buurt van het vennetje en 

de "rode deur", we noemen dat ook wel "de punt" 

Theo Bouw heeft daar met de bosgroep al enkele 

jaren geleden een plaats vrijgemaakt om te 

dienen als picknickplaats. Wij, de opwonenden 

van Bronlaak hebben deze plek, rond het 

vennetje, uitgekozen om elkaar te ontmoeten en 

daarbij ook samen de handen uit de mouwen te 

steken, dat wil zeggen paden verzorgen, de 

opgroei van bomen en struiken te verwijderen, 

kortom een van de mooiste plekjes van Bronlaak 

te onderhouden. 

 

Pierre Driessen heft het ontwerp van de 

picknicktafel gemaakt en de Stichting Vrienden 

van Bronlaak hebben de tafel bekostigd. De tafel 

is van "Bronlaakhout" gemaakt in de 

houtwerkplaats.  

Schroom niet, maak gebruik van deze 

picknicktafel. Het is uniek dat je zo dichtbij van de 

natuur en het buiten zijn kunt genieten.   

KING FISHER FOUNDATION 

Stichting Vrienden van Bronlaak steunt al 

jarenlang het werk van de King Fisher Foundation.  

Via de uitgavenreeks Bolks Companions 

publiceren  zij over onderzoeksresultaten en 

methodieken uit de antroposofische  

geneeskunst. Op ons verzoek heeft Marko van 

Gerwen hieronder globale informatie gegeven  

over de gang van zaken bij de Bolk’s Companions, 

periode 2015-2016.  

Inmiddels beschikt de groep over een tiental 

artsen met een antroposofische achtergrond.  

(waaronder Tom Scheffers) ) Allen hebben als 

ideaal om vruchtbare ideeën uit de 

antroposofische geneeskunst toegankelijk te 



maken voor een breder publiek: in eerste instantie 

die artsen, die interesse hebben in Integrative 

Medicine. Dat betekent dat onze publicaties 

vanuit een eendere, antroposofische methodiek 

zijn geschreven (de ‘4-step’), maar tegelijkertijd 

geen antroposofische terminologie kennen. Dat 

verhoogt de toegankelijkheid. Voor informatie 

over de ‘4-step’ zie onze website 

(www.bolkscompanions.com), die sedert een jaar 

in de lucht is.  

 

Samen met de website van het Louis Bolk 

Instituut, passeren we momenteel de 50.000 

downloads, die jaarlijks zonder kosten voor de 

bezoeker worden afgenomen. De handverkoop 

van papieren Companions is vergeleken daarbij 

bescheiden. Meest succesvol was wat dat betreft 

de voor het eerst multidisciplinair samengestelde 

Companion over dementie. Deze is toe aan de 

tweede herdruk. Wat frustrerend is, is dat we 

geen inzage hebben in wie de Companions 

downloaden, wat de verwachting is en of we aan 

die verwachting voldoen. 

 Ik leef met het plan om een formulier te 

ontwerpen, waarin we enkele van dit soort vragen 

stellen en ook een toelichting geven op de grote 

schenking van enkele stichtingen en van de 

medewerkers van de groep, om dit alles financieel 

mogelijk te maken. In dit formulier kan dan ook 

om een vrijwillige bijdrage gevraagd worden. 

De samenstelling van de groep vraagt na de 

reorganisatie in 2015, die het werkklimaat 

aanzienlijk verbeterd heeft, om een verdere 

instap van de ‘jongere’ medewerkers. Voor de 

komende periode staan 4 Companions op stapel 

(Constitutietypen in de heilpedagogiek; 

Neurofysiologie; Darmziekten; Beeldvormende 

Bespreking), terwijl de Engelse vertaling van de 

nieuwe Companion over Endocrinologie bijna 

klaar is. De productie van één Companion 

bedraagt zo’n 30.000 Euro. Op een omzet van 

170.000 Euro komen we voor de realisatie van 

onze plannen een ton tekort. Naast onderzoek, 

publiceren, houdt de groep zich bezig met het 

geven van onderwijs in verschillende landen in 

Europa en daarbuiten. Een nieuwe activiteit is dat 

twee leden van de groep (Guus van der Bie en 

ondergetekende) actief zijn binnen de tweejarige 

opleiding van de Academy for Integrative 

Medicine (AIM: www.aim-edu.nl) voor artsen die 

hun conventionele opleiding willen aanvullen met 

kennis en vaardigheden binnen het 

complementaire veld (acupunctuur, 

homeopathie, natuurgeneeskunde en 

antroposofische geneeskunde).  

Voor verdere informatie :  

www.Kingfisherfoundation.eu   

 

 

http://www.aim-edu.nl/


ANBI status 

De Stichting Vrienden van Bronlaak is door de 

belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom 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  

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 der 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 0485-383075 
Website: www.vriendenvanbronlaak.nl 

E-mailadres: vriendenvanbronlaak@gmail.com 
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