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Van de Voorzitter
Bijgaand treft u de Nieuwsbrief aan van “ de Vrienden van Bronlaak “.Via deze Nieuwsbrief willen we de gevers en
andere belangstellenden laten zien wat in de afgelopen periode is gedaan met de gelden van de Vrienden . De
financiering van de zorg verlening door de overheid wordt steeds kaler en de Vrienden van Bronlaak proberen de
noodzakelijke aanvulling te geven om de zorgverlening warmer/completer te maken . Via de nieuwsbrief willen
we u laten zien hoe we dat doen . Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Bronlaak wil ik alle gevers
hartelijk bedanken .
Met vriendelijke groeten
A.J. Leenhouts

Uitgaven en inkomsten over het jaar 2016.
Inkomsten:
In 2016 bedroegen de inkomsten van de Stichting
Vrienden van Bronlaak in totaal € 69.259
De inkomsten bestaan uit:

-

zwemmen en zwembad

-

vervoer naar Carre Amsterdam

-

tenten

-

materialen jachtslot Mookerheide

-

nieuw meubilair Markant

-

vogelnestschommel

-

Donaties

€ 5.498

-

gedichte ronde en open dag

-

Rente

€ 16.170

-

deurmagneten voor Markant

-

Huuropbrengst

€ 47.591

-

jaarabonnementen antroposofisch magazine

Uitgaven:
In 2016 had de Stichting Vrienden van Bronlaak in
totaal aan uitgaven € 88.178
€ 53.027 is besteed aan diverse projecten voor
Bronlaak waaronder:
-

dorpscafé

-

culturele activiteiten,

-

carnaval,

€ 16.850 is besteed aan projecten ter bevordering
heilpedagogie en sociaal therapie buiten Bronlaak
zoals:
-

jongerensoos De Link in St. Anthonis
Muziekevent

-

King Fisher Foundation Companionproject

-

Hogeschool Leiden Lectoraat Antroposofische
Gezondheidszorg

-

Tshistie Kloetshi

€ 16.213 werd besteed voor kosten gebouwen,

huiskamer van de

zoals afschrijving, verzekering, OZB en renovatie

familie Roelvink, bij uitstek geschikt voor

€ 2.088 werd besteed aan algemene kosten o.a.
bankkosten, fondswerving

gevonden. Dat betekende echter wel dat de
Wando-ruimte multifunctioneel gebruikt moest
worden.

In 2016 werden eveneens een schenking verricht,
waarvoor de benodigde middelen reeds als
bestemmingsgiften onder de verplichtingen op de
balans stonden, te weten:
-

€ 800 beeld Corisberg

-

€ 200 abonnement antroposofisch magazine

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.

Ons dorpscafé.
Het dorpscafé is ontstaan naar aanleiding van een
enquête naar de wensen van de bewoners van
Bronlaak, die Toon Dankers in opdracht van
Hester Buijs in 2012 onder de bewoners heeft
gehouden. Een van de wensen die door heel veel
bewoners werden geuit, was een
ontmoetingsplek op Bronlaak.
Daar moest dus een ruimte voor gevonden
worden en mensen, vrijwilligers, die dit wilden
oppakken. De wens ging uit naar een bruin café en
daar werd de ruimte van Wando, ooit de

Fransje en Joop Aarts pakten dit op en gingen
enthousiast aan de slag om deze wens van veel
bewoners te verwezenlijken.
Er werden cafétafels en -stoelen aangeschaft en
een echte tapkast met koeling geplaatst. Tevens
een professionele geluidsinstallatie voor de
optredens en een grote TV voor de filmavonden.
Om de gasten goed te kunnen bedienen kwamen
er koffieapparaten waar naar keuze koffie,
cappuccino, espresso, moccacino of warme
chocolademelk uit geschonken kon worden. In de
koeling onder de tapkast kwam een uitgebreid
assortiment frisdranken en alcoholvrije
biersoorten. En er kwam er een horeca-

afwasmachine die in zeer korte tijd het gebruikte

meubels van de Wando opgepakt en naar de

serviesgoed weer helemaal schoonmaakte. Al

Zonnekamer gesjouwd. Vervolgens worden de

deze aankopen waren mogelijk dank zij de steun

tafels en stoelen van het bruine café uit het

van de stichting Vrienden van Bronlaak. Er

magazijn gehaald en in de Wando-ruimte gezet.

werden ondersteuners/vrijwilligers gevraagd en

Op zondagmiddag om vijf uur wordt deze hele

gevonden en Fransje geeft een cursus horeca

exercitie nog eens in omgekeerde volgorde

bediening voor bewoners die in het café willen

gedaan, waarbij goed opgelet moet worden dat

werken. In april 2013 opende het dorpscafé voor

de meubels van de Wando allemaal weer op de

het eerst haar deuren

goede plek komen te staan. Gelukkig zijn er
meestal helpende handen die het dienstdoende

Er zijn inmiddels ruim twintig bewoners die de
Horeca-cursus hebben gevolgd en 18

cafépersoneel komen helpen, maar het is toch
telkens een hele klus.

ondersteuners die gemiddeld twee keer per
maand diensten draaien. Dit lijkt veel, maar het is
voor Fransje toch nog telkens een hele toer om
elke maand het rooster sluitend te krijgen. Meer
ondersteuners/vrijwilligers zijn daarom van harte
welkom.

Het café is elke vrijdag geopend van zeven tot
negen uur en op zaterdag en zondag van twee tot
vijf uur. Op de goed bezochte vrijdagavond is er
Het multifunctionele gebruik van de ruimte had
wel de nodige gevolgen voor zowel de
medewerkers van Wando als het personeel van
het café. Er bleek een ruimte nodig voor de
voorraden en om de caféspullen op te slaan. Op
vrijdagavond worden door het cafépersoneel alle

om de vier weken een spellenavond en om de
twee weken een filmavond.
Om de vrijdagavond is er een optreden van een
muziekgezelschap. Op andere vrijdagavonden is
er een spelletjes- of een filmavond. Soms hebben
we een open podium voor alle bewoners.

Er zijn een groot aantal stamgasten die elk

ontstaan er aldoor meer ideeën en

weekend van de partij zijn. Veel familieleden van

toepassingsmogelijkheden.

bewoners vinden het leuk om bij het bezoek aan

Bij eigenlijk alle buiten activiteiten zijn deze

hun familielid gezellig samen wat te gaan drinken

tenten zij het direct of bij mocht het slecht weer

in het dorpscafé en vaak worden verjaardagen van

zijn, een zeer welkome mogelijkheid!!

bewoners in het café gevierd, vooral als er veel

Behalve op Bronlaak, worden de tenten ook

gasten verwacht worden.

gebruikt/verhuurd aan andere locaties van

Naast dit alles is het café inmiddels ook ontdekt

DeSeizoenen en bij activiteiten in het dorp.

door een toenemend aantal wandelaars en
fietsers van buiten Bronlaak. Het is dan ook een
fantastische plek om samen gezellig iets te
drinken of van een lekker stuk vers gebakken taart
te genieten.
Bij mooi weer op het terras geniet je van het
mooiste uitzicht van Bronlaak (volgens sommigen
van heel Nederland) En steeds weer blijkt hoe leuk
de bewoners het vinden om een praatje te maken
met deze gasten van buitenaf.

MEUBILAIR MARKANT

Na vier jaar kunnen we concluderen dat het

Nieuwe stoelen in lunchroom Markant

dorpscafé in een duidelijke behoefte voorziet. De
Stichting Vrienden van Bronlaak is blij dit mede
mogelijk gemaakt te hebben.

Namens lunchroom Markant willen wij "Stichting
Vrienden van Bronlaak" hartelijk bedanken voor
de mooie nieuwe stoelen in onze lunchroom.

TENTEN

Markant en ook onze gasten zijn er erg blij mee.

Bezoekers op de afgelopen kerstmarkt van

We krijgen veel leuke reacties over de uitstraling

Bronlaak, hebben waarschijnlijk de mooie
aanwinst van 2 stretchtenten wel zien staan.
In de aanvraag van deze tenten bij de vrienden
stichting werden al legio
toepassingsmogelijkheden genoemd.
Echter sinds de aanschaf en nu de tenten ook
daadwerkelijk regelmatig gebruikt worden

en het zitcomfort van deze nieuwe stoelen.
Iedereen is van harte welkom om onze nieuwe
stoelen te komen bewonderen en uit te testen. Dit
onder het genot van onze heerlijke en biologische
lunchgerechten op de kaart. Hopelijk tot gauw!
Met vriendelijke groet,
Team lunchroom Markant

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
ANBI status
De Stichting Vrienden van Bronlaak is door de
belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut

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

Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daarom geen

•

Bram Leenhouts, voorzitter

erfrecht en/of schenkrecht te betalen. Uw

•

Mat Arts, secretaris

schenking of deel van uw erfenis dat u nalaat aan

•

Jan Aarts, penningmeester

de Vriendenstichting is daardoor voor 100 %

•

Wim van der Brug

inzetbaar voor de doelstellingen van de stichting.

•

Kees de Bruijn

Bovendien zijn schenkingen voor de schenker

•

Jan de Bruin

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De ANBI-status is dus belangrijk voor onze
stichting.

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

