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Lieve vrienden en belangstellenden,
Het jaar 2020 was voor de stichting een rustig jaar, mede door de corona.

Uitgaven en inkomsten over het jaar 2020.
Inkomsten:
In 2020 bedroegen de inkomsten van de Stichting
Vrienden van Bronlaak in totaal € 246.748

-

natuurtrainingen

-

picknicktafel zwembad

-

klussendienst

-

tractor tuinderij

€ 33.700 is besteed aan projecten ter bevordering

De inkomsten bestaan uit:

heilpedagogie en sociaal therapie buiten Bronlaak

-

Donaties

€ 46.501

-

Rente

€

-

Huuropbrengst

€ 41.986

-

Beleid dag Heimdal

-

Bijzondere baten

€ 158.018

-

King Fisher Foundation Companionproject

243

Uitgaven:
In 2020 had de Stichting Vrienden van Bronlaak in
totaal aan uitgaven € 82.825

zoals:

publicaties
-

De Wederkerigheid

-

Hogeschool Leiden Lectoraat Antroposofische
Gezondheidszorg

€ 37.956 is besteed aan diverse projecten voor

-

Project antroposofisch begeleidingshuis

Bronlaak waaronder:

-

Graancircel Oploo

-

Onderzoek beschutte woonomgeving
schommels Heimdal

-

culturele activiteiten,

-

carnaval,

-

-

zwemmen en zwembad

Overige uitgaven

-

seizoenen wandeling

€ 9.112 werd besteed voor kosten gebouwen,

-

bosatelier

zoals afschrijving, verzekering, OZB en renovatie.

-

gedenkplaatje

-

boek afscheid burgemeester

€ 2.057 werd besteed aan algemene kosten o.a.

duwde wiebelde het in zijn geheel. Toen zijn wij, na

bankkosten, fondswerving.

kort overleg met Anton begonnen, en werden zo

Op de website www.vriendenvanbronlaak.nl is de
volledige balans en resultatenrekening in te zien.

enthousiast dat we het ‘wind en regen dicht
maken’ iets hebben uitgebreid. Er lag simpelweg
een te mooie kans om die niet te pakken.

Ondersteunde projecten
In deze nieuwsbrief willen een aantal projecten die
wij in het afgelopen jaar hebben gesteund nader
toelichten.

Bosatelier
Een tijd geleden, (het was zelfs september 2018)
hebben wij jullie bericht over het mooie bosatelier

Na gesprekken met KHKH over gebruik van de

achter in onze tuin. De kippenschuur die tot

ruimte,

prachtig atelier verbouwd is. Inmiddels is dat min

mogelijkheden voor vergaderingen etc., en door te

of meer af.

gaan zien welke meerwaarde dit gaat hebben niet

Het atelier is zo goed als af, het rest ons de

alleen voor onszelf maar voor de gehele

houtkachel aan te sluiten, de septic tank in te

gemeenschap. Dit zal het moment geweest zijn

graven en de natuurstenen onder het afdak te

dat wij gingen denken aan De Vrienden van

leggen.

Bronlaak.

Om nog even terug te gaan naar waar het idee is

Matt is hier aan het schilderen en dat doet hij als de

ontstaan… Dit was de oude kippenschuur. Dat was

beste. Het is een hoop werk maar alles gaat met de

te zien en te ruiken. Het was dan ook niet bruikbaar

wind en levert wordingsvreugde en inspiratie op.

meer en zou plat moeten. Als je er een beetje aan

en

ook

ideeën

van

Anton

over

Inmiddels is het atelier ook in gebruik. Voor onszelf

natuurlijk wanneer de tijd weer zo is dat wij elkaar

en op woensdagen voor de cursisten van het

kunnen ontmoeten in groepen. Met bewoners, en

Kaspas Hauser Kursus Huis. Werken van bewoners

natuurlijk

hangen

Pinksterzaal

betrokkenen in de gemeenschap. Bronlaak is

tentoongesteld en zijn stuk voor stuk uniek en

verrijkt met een gemeenschapshuis, zo zien we

prachtig. Velen laten zichzelf en ons en iedereen

het, het bosatelier. Daar waar je samen

versteld staan van hun talenten. Bewoners vragen

geïnspireerd kunt werken, schilderen, de zon ziet

vaak wanneer ze weer mogen schilderen. Zo ziet

opkomen en ondergaan, de koeien in de weide,

het er nu uit:

uitzicht op de Kiem en het bos aan de andere kant.

regelmatig

in

de

jullie

als

Vrienden

en

andere

Jezelf verbinden met de omgeving en vice versa.
Een hele hartelijke groet,
Job, Sofie en Matt

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
We willen graag een ‘officiële’ opening houden,
wanneer ook de kachel en tegels gereed zijn… en

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

•

Marijke Tonnaer, voorzitter

vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst

•

Mat Arts, secretaris

met de Stichting Vrienden van Bronlaak.

•

Jan Aarts, penningmeester

•

Hester Buijs

•

Jan de Bruin

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

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

