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Jaarverslag 2020 van de Stichting Vrienden van “De Breeje Hendrick” 

 

Het jaar 2020 was een jaar dat niet snel zal worden vergeten. Een wereldwijde 

pandemie door het coronavirus zorgde er voor dat de maatschappij vrijwel geheel op 

slot ging en de bejaardenzorg vormde hierop geen uitzondering. 

De bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, reeds op hoge leeftijd en met een 

vaak broze gezondheid, werden zwaar getroffen door het rond woekerende virus. Als 

gevolg hiervan werden de verpleeg- en verzorgingshuizen voor een lange periode 

gesloten voor bezoek. Dit tot groot verdriet van de bewoners en hun familie. 

Ook bij de Breeje Hendrick te Lekkerkerk en de Waterpoort te Krimpen aan de Lek 

waren deze regels van toepassing met alle trieste gevolgen voor de bewoners. 

Verzorgend personeel kwam voor een zware taak te staan. Te meer omdat er tijdens 

de sluiting van de huizen geen vrijwilligers meer werden toegelaten, die normaal veel 

ondersteunende werkzaamheden voor hun rekening nemen. 

In de eerste fase van deze crisis was er groot gebrek aan beschermende middelen, 

met tot gevolg dat zowel bewoners als verzorgenden grote gezondheid risico’s 

hebben gelopen. Een extra verzwarende situatie bij de toch al moeilijke 

omstandigheden. 

Vanuit de plaatselijke bedrijven en middenstand werd getracht door middel van extra 

aandacht, door bijvoorbeeld een bloemetje of iets lekkers, de bewoners te verrassen 

en het leven in de gesloten huizen wat te veraangenamen. 

Ook onze stichting heeft getracht hier aan bij te dragen, door vrij te besteden budget 

voor beide huizen beschikbaar te stellen, voor de Breeje Hendrick € 1.500,00 en voor 

de Waterpoort € 500,00, waarmee extra zaken te behoeve van de bewoners 

bekostigd konden worden tijdens deze moeilijke periode. 

Door de viruspandemie heeft het bestuur van de stichting in het jaar 2020 slechts 

één maal kunnen vergaderen. Aanvragen voor financiële bijdragen zijn hierdoor het 

grootste deel van het jaar digitaal door het bestuur behandeld. 

In het jaar 2020 zagen wij het aantal donateurs teruglopen van 79 in 2019 naar 53 in 

2020. Deze afname van het aantal donateurs is naar de mening van het bestuur voor 

een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat er in 2020 nauwelijks activiteiten 

in beide huizen konden worden georganiseerd. Hierdoor was onze Stichting veel 

minder zichtbaar voor de bewoners en hun familie. Ook de omstandigheid dat nieuwe 

bewoners in de beide huizen een steeds brozere gezondheid en hogere leeftijd 

hebben, speelt een rol bij de afname van het aantal donateurs. 

De inkomsten uit donaties is voor de doelstelling van de Stichting een belangrijke 

bron van inkomsten. Zonder onze trouwe donateurs heeft de stichting nauwelijks nog 

bestaansrecht. Wij danken dan ook alle donateurs voor hun bijdrage in 2020. Naast 

de donaties die wij ontvangen van onze donateurs geven schenkingen en legaten 
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ons extra mogelijkheden uitgaven te doen ter bevordering van het welzijn van alle 

bewoners van onze huizen. Ook hiervoor onze dank. 

In 2020 ontvingen wij aan donaties een bedrag van € 1.340,00 en aan schenkingen, 

legaten en overige baten werd een bedrag ontvangen van € 1.660,21. Aan uitgaven 

ten behoeve van het welzijn van de bewoners werd in 2020 in totaal € 3.605,15 

uitgegeven. Evenals in voorgaande jaren werden in 2020 ook weer prijsjes voor de 

bingo verzorgd en ook weer kaarten met verjaardagen of andere persoonlijke 

feestdagen. Met Sinterklaas werd een optreden van Brenda Warnik mogelijk 

gemaakt met een hapje en een drankje en voor alle bewoners een Sinterklaas- 

verrassing. Door de omstandigheden waren er in 2020 verder weinig optredens 

mogelijk. In de Waterpoort werd een aantal malen een gezamenlijk etentje voor de 

bewoners middels een bijdrage mogelijk gemaakt. Ook heeft de stichting de 

aanschaf van nieuwe kerstversieringen voor binnen en buiten mogelijk gemaakt voor 

een bedrag van € 1.000,00. Verder werden nog wat kleinere zaken middels een 

financiële bijdrage mogelijk gemaakt, o.a. aanschaf radio/cd speler, plantjes ter 

versiering van de buitenruimte, een draaiorgeloptreden buiten begin april en 

decoratie materiaal. 

Als onderdeel van de administratie van de stichting worden ook de inkomsten en 

uitgaven van het winkeltje “Malle Pietje” bijgehouden. Deze middelen staan niet ter 

beschikking van de stichting, maar worden wel gebruikt voor uitgaven ten behoeve 

van de bewoners. Aan inkomsten werd in 2020 € 1.750,00 ontvangen en werden er 

geen uitgaven voor de bewoners gedaan. Per saldo was er eind 2020 € 5.926,45 

beschikbaar voor de bewoners. Het winkeltje was vanwege de corona maatregelen 

bijna het gehele jaar gesloten.  

Ook het huisblad “De Pet” kon vanwege de omstandigheden slechts één maal 

verschijnen in 2020. Waardoor de stichting ‘Vrienden’ middels artikelen en foto’s 

maar één maal gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid via de ter 

beschikking gestelde vaste pagina in dit huisblad naar buiten te treden. 

Om de doelstelling van de stichting ‘Vrienden’, “bevordering van het welzijn van de 

bewoners van de Breeje Hendrick te Lekkerkerk en de Waterpoort te Krimpen aan de 

Lek”, ook voor de toekomst veilig te stellen, zijn wij op zoek naar nieuwe bronnen van 

inkomsten of uitbreiding van bestaande bronnen. Corona heeft deze zoektocht naar 

nieuwe bronnen van inkomsten in 2020 vrijwel onmogelijk gemaakt. Zodra de 

omstandigheden dit weer toelaten zal hieraan weer de nodige aandacht worden 

besteed. Werving van nieuwe donateurs blijft steeds een van de aandachtspunten. 

Sinds haar oprichting in 1990 heeft de stichting haar doelstelling al voor ruim             

€ 256.000,00 kunnen verwezenlijken. 

Het bestuur vergaderde in 2020 slechts één maal in aanwezigheid van de directeur, 

als adviserend lid. 
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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 2020 bijgedragen heeft aan de verwezenlijking van onze 

doelstelling. 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van “De Breeje Hendrick”. 

Dhr. dr. A. Knuistingh Neven, voorzitter 
Dhr. A. van den Dool, secretaris 
Dhr. J. van Vredendaal, penningmeester  
Mevr. J. Timmerman-Slingerland, lid 
Mevr. K. de Bode-Rietveld, lid  
Dhr. R.W.G. Groen, lid  
Mevr. M. Vonck, adviserend lid 
  

 

Overige gegevens. 

Stichting Vrienden van “De Breeje Hendrick” 
Nicolaas Beetsstraat 1 
2941 TN Lekkerkerk 
 
E-mail : a.v.d.dool@planet.nl 
 
Kamer van Koophandel nummer : 41173650 
 
ANBI nummer   : 8041.41.769 
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