Jaarverslag 2018 van de Stichting Vrienden van “De Breeje Hendrick”

Het jaar 2018 was voor de bejaardenzorg in heel Nederland opnieuw een bewogen
jaar. Onder druk van vele instellingen en een uitgebreide publiciteit in de pers werd
een aanvang gemaakt met een vermindering van de regeldruk en kwam er meer geld
beschikbaar voor de bejaardenzorg, met name ter vermindering van de werkdruk.
Door de aantrekkende economie ontstond een nieuw probleem; het vinden van
ervaren en goed opgeleid personeel werd steeds moeilijker, terwijl de uitstroom van
ervaren medewerkers door o.a. pensionering sterk toenam. We zijn er nog lang niet
maar er is aandacht voor de problematiek en er wordt naar passende oplossingen
gezocht. Dankzij de geweldige inzet van medewerkers en vrijwilligers is de zorg in de
Breeje Hendrick en de Waterpoort het afgelopen jaar op een hoog niveau gebleven.
Dank hiervoor aan alle medewerkers en vrijwilligers.
In het jaar 2018 zagen wij als stichting het aantal donateurs opnieuw teruglopen.
Deze ontwikkeling speelt al een aantal jaren en vindt zijn oorsprong in veranderende
zorg. Verzorgingshuizen worden meer en meer verpleeghuizen. Nieuwe bewoners in
zowel de Breeje Hendrick als in de Waterpoort zijn op het moment van opname in
een van de zorghuizen in een aanzienlijk slechtere conditie en ook de gemiddelde
leeftijd ligt veel hoger dan een aantal jaren geleden het geval was. Als stichting
worden wij hierdoor gedwongen om naar andere bronnen van inkomsten te zoeken.
Het aandeel inkomsten vanuit donaties neemt jaarlijks af. Schenkingen, legaten en
acties vanuit diverse organisaties krijgen een steeds belangrijker aandeel in onze
bronnen van inkomsten. Voor het uitvoeren van onze doelstellingen zijn en blijven wij
afhankelijk van voldoende bronnen van inkomsten en dus ook van donateurs.
In 2018 ontvingen wij van onze trouwe en gewaardeerde donateurs in totaal een
bedrag van € 2.005,00. Aan giften, legaten en bijdragen vanuit acties van bedrijven
en instellingen ontvingen wij een bedrag van € 26.544,94. Op deze plaats nogmaals
dank voor deze bijdragen. In 2018 werd opnieuw de tweejaarlijkse bazaar in de
Breeje Hendrick gehouden. Deze bazaar levert naast veel gezelligheid voor
bewoners en omwonenden een belangrijke bijdrage aan de inkomsten van de
stichting. Als thema voor de bazaar werd gekozen voor inrichting van een
beweegtuin, speciale apparaten ter stimulering van bewoners. Deze beweegtuin is
inmiddels in gebruik genomen. De bazaar bracht dit jaar bruto € 6.764,12 op, mede
dankzij de inzet van personeel en vrijwilligers, waarvoor nogmaals onze dank.
Ook in 2018 heeft de stichting Vrienden weer een bijdrage kunnen leveren aan het
welzijn van de bewoners van zowel de Breeje Hendrick als die van de Waterpoort.
Voor de bewoners van de Breeje Hendrick werd zoals hiervoor aangegeven een
beweegtuin gerealiseerd in de vernieuwde tuin. Totale kosten voor deze beweegtuin
€ 19.398,72, waarvan de helft € 9.699,36 werd bekostigd uit de opbrengsten van
winkel Malle Pietje en de andere helft € 9.699,36 werd bijgedragen door de stichting
Vrienden o.a. vanuit de opbrengst bazaar. Ook voor deze vernieuwde tuin werd de
1

aanschaf van nieuwe tuinmeubelen mogelijk gemaakt, evenals een boombank rond
de aanwezige plataan, totale bijdrage door de vrienden € 3.618,14.
In de Waterpoort werd een hydrozorgsysteem geïnstalleerd, waarvoor een bijdrage
werd geleverd door de vrienden van € 3.042,09. De installatie van het nieuwe
snoezelbad in de Waterpoort werd afgerond met een bijdrage van € 4.000,00.
Verder werden in het jaar 2018 weer de gebruikelijke zaken gesponsord, zoals
bijdragen aan de sinterklaas- en kerstviering, knutselmateriaal, prijsjes voor bij de
bingo en andere activiteiten en kaarten bij verjaardagen en jubilea. Een aantal
etentjes tijdens vakantiereizen voor de bewoners werd gesponsord. De totale
bijdrage vanuit de stichting Vrienden voor het welzijn van de bewoners van de Breeje
Hendrick en de Waterpoort bedroeg in het jaar 2018 € 23.936,74. Sinds haar
oprichting in 1990 heeft de stichting haar doelstelling al voor € 243.000,00 kunnen
verwezenlijken.
Het aantal donateurs is in 2018 gedaald van 92 naar 77 deze terugloop werd voor
een belangrijk deel veroorzaakt door het overlijden van donoren en het achterblijven
van nieuwe aanmeldingen. De werving van donateurs en andere vormen van
verkrijging van middelen blijft ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt voor de
stichting. Wij willen alle donateurs en schenkers van giften en legaten op deze plaats
nogmaals hartelijk danken voor hun bijdrage aan de verwezenlijking van onze
doelstelling: Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van de Breeje
Hendrick te Lekkerkerk en de Waterpoort te Krimpen aan de Lek.
In samenwerking met de redactie van het huisblad “De Pet” heeft de stichting
Vrienden in 2018 middels artikelen en foto’s dankbaar gebruik gemaakt van de
verkregen vaste pagina in dit huisblad.
De stichting heeft in 2018 ook weer het beheer van de financiële opbrengsten “Malle
Pietje” binnen haar administratie gevoerd. Hiervoor is een procedure opgesteld. In
het jaar 2018 werd in totaal € 5.053,00 in beheer ontvangen en er werd € 10.137,14
uitgegeven. Dit resulteerde in een balanssaldo per 31 december 2018 voor de post
Winkel Malle Pietje van € 1.979,33. Zoals reeds eerder vermeld De stichting
Vrienden kan niet over deze gelden beschikken, zij voert alleen opdrachten en
beheer uit.
Het bestuur vergaderde in 2018 drie maal in aanwezigheid van de directeur, als
adviserend lid.
Wij beschikken als stichting over de ANBI-status. Hierdoor zijn donaties, schenkingen
en legaten onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Namens de bewoners van De Breeje Hendrick en De Waterpoort danken wij
nogmaals een ieder die in 2018 bijgedragen heeft aan de verwezenlijking van onze
doelstelling.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van “De Breeje Hendrick”.
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