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Uitgaven en inkomsten over het jaar 2018.
Inkomsten:
In 2018 bedroegen de inkomsten van de Stichting
Vrienden van Bronlaak in totaal € 55.181
De inkomsten bestaan uit:

-

Boeken Brabant

-

Nieuwe zitting duo fiets

-

Kunstwerken

-

Kast Wando en bekerkast

-

Waterbed

-

Kunststof bord

-

Donaties

€ 4.373

-

Film DeSeizoenen

-

Rente

€ 12.480

-

Maasdriehoekbijlage 70 jarig bestaan

-

Huuropbrengst

€ 38.328

-

Archiveren fotomateriaal

Uitgaven:

-

Graveren gedenkplaatje

In 2018 had de Stichting Vrienden van Bronlaak in

€ 14.250 is besteed aan projecten ter bevordering

totaal aan uitgaven € 92.489

heilpedagogie en sociaal therapie buiten Bronlaak

€ 59.202 is besteed aan diverse projecten voor
Bronlaak waaronder:

zoals:
-

Jongerensoos De Link in St. Anthonis

-

Gereedschappen voor de TD. Bronlaak

-

Culturele activiteiten,

-

Carnaval,

-

Zwemmen en zwembad

-

Vervoer naar Matheus Passion

-

Drumstel

-

Geschenk 70 jarig bestaan Bronlaak

-

Schommel Zwaan

-

Gedichtenronde en open dag

-

Seizoenen wandeling

€ 4.268 werd besteed aan algemene kosten o.a.

-

Klussendienst

bankkosten, fondswerving

Muziekevent
-

King Fisher Foundation Companionproject
publicaties

-

Hogeschool Leiden Lectoraat Antroposofische
Gezondheidszorg

-

Wereldlierconferentie

€ 14.931 werd besteed voor kosten gebouwen,
zoals afschrijving, verzekering, OZB en renovatie.

Op de website www.vriendenvanbronlaak.nl is de

voor de deur! Komt u ook een keertje relaxen op

volledige balans en resultatenrekening in te zien.

het zonnige terras en genieten van de Brabantse

Ondersteunde projecten

gastvrijheid?

In deze brief willen een aantal projecten die wij in
het afgelopen jaar hebben gesteund zich zelf nader
toelichten.

Lunchroom Markant in een nieuw
jasje
Zondag 25 maart is lunchroom Markant in Sint
Anthonis heropend. Na een hippe “make-over”
was het tijd voor een feestje. Onder het genot van
een hapje en een drankje heeft het hele team van
Markant samen met de burgemeester, de

Prachtige film van locaties Bronlaak

lunchroom heropend. De genodigden konden de

en Eindhoven

nieuwe inrichting met warme kleuren

Als mensen onze locaties bezoeken zijn ze altijd

bewonderen en genieten van het gezellige terras.

onder de indruk. Maar de sfeer is moeilijk over te

De ambachtelijke menukaart is ook herzien en er

brengen met woorden. Beelden spreken!

wordt zoveel als mogelijk met biologische

Het is een prachtige film geworden, gemaakt door

producten uit eigen werkgebieden gekookt en

het team van ASO Productions, onder leiding van

gebakken.

Mike Weerts. Iedereen is er trots op! De

Veel dank aan de stichting vrienden van Bronlaak

allerbelangrijkste mensen voor het slagen van de

die een mooie financiële bijdrage hebben

film waren natuurlijk de bewoners!

geleverd zodat alles opnieuw geschilderd worden

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dat de film via ons

met dit mooie resultaat.

YouTube kanaal!

Verder zit de kracht hem in het team van

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=CD

enthousiaste medewerkers. Zij leren horeca- en

8ag8IlblU

sociale vaardigheden in de praktijk, waarbij

De film is mede mogelijk gemaakt door Stichting

klantvriendelijkheid centraal staat. Dat is

Vrienden van Bronlaak

belangrijk, zeker met het toeristische seizoen

meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil

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

vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst
met de Stichting Vrienden van Bronlaak.

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

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

Marijke Tonnaer, voorzitter

•

Mat Arts, secretaris

•

Jan Aarts, penningmeester

•

Hester Buijs

•

Jan de Bruin

aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris.
Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet

Word ook vriend en help ons meer mogelijk te maken
Rekeningnr : NL67ABNA064 04 74 543 Stichting Vrienden van Bronlaak
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Website: www.vriendenvanbronlaak.nl
E-mailadres: vriendenvanbronlaak@gmail.com

