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Beste lezer,
Voor je ligt het derde jaarverslag van Stichting Bretels. Het was een mooi én bewogen jaar. We hebben
gemerkt dat we steeds beter in staat zijn om ons aanbod te specificeren en écht aan te laten sluiten bij
de wensen van de gezinnen die bij onze stichting betrokken zijn. Dat is fijn. Niet alleen voor hen maar
ook vooral ook voor onze vrijwilligers.
We hebben in 2018 afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. Ieder met een goede en begrijpelijke
reden maar het maakt je wel even kwetsbaar. We zijn met vertrekkende én blijvende vrijwilligers in
gesprek gegaan over de toekomst van Stichting Bretels. Over het managen van verwachtingen, de
kwaliteiten die we nog missen in het team en over de nieuw te werven vrijwilligers. We hebben de
bestaande vrijwilligers bij de werving ook actief betrokken. Dat heeft ertoe geleid dat we eind dit jaar
weer een sterk, optimaal samengesteld team hebben waarmee we vol vertrouwen 2019 in gaan.
In 2018 hebben we gezien dat veel nieuwe gezinnen de weg naar Stichting Bretels gevonden hebben.
Bij elke bijeenkomst die we organiseren zijn wel nieuwe vaders, moeder en/of kinderen. Dat is mooi
om te zien! Dit jaar hebben we weer zoveel mooie, verdrietige en impactvolle momenten beleefd. Met
elkaar, met de vrijwilligers en vooral met de bij Bretels betrokken gezinnen. We hebben verder
gebouwd aan onze droom en met dit jaarverslag willen we graag met je delen wat we allemaal gedaan
hebben. We hopen dat je daarin het enthousiasme leest waarmee we dat hebben gedaan en de
energie die het ons gegeven heeft.
Nicky, Suzanne & Femke Westerhof

Initiatiefneemsters Stichting Bretels
Februari 2019
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Missie

Een moeder, onze moeder: Els.
Niet zomaar een vrouw maar een hele bijzondere. Zij leerde ons altijd uit te gaan van het positieve, je
schouders eronder te zetten als het even tegen zit, je hart te volgen, te vechten waar je voor staat,
zelfstandig te zijn, er het maximale uit te halen en bovenal het leven lief te hebben. Ze is op 31 mei
2004 op 46-jarige leeftijd overleden. Ze zal altijd ons voorbeeld blijven en daarom vormen haar
levenslessen de basis van Stichting Bretels. Zij is onze inspiratiebron om ons in te zetten voor jonge
gezinnen die een of beide ouders gaan verliezen of hebben verloren. Met een plan op maat per gezin
en het faciliteren van plenaire samenkomsten voor volwassenen en kinderen bieden we deze
doelgroep houvast in een moeilijke periode.

Voor wie?
Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen die een ouder gaan verliezen of hebben verloren. Het
is daarbij niet van belang wat de reden van het overlijden is. Iedereen die in een dergelijke situatie zit is
welkom bij Stichting Bretels. Onder jonge gezinnen verstaan we gezinnen waarvan het jongste kind
maximaal achttien jaar oud is. Daarnaast richten we ons vooral op gezinnen die woonachtig zijn in (de
regio rondom) Haarlem, Haarlemmermeer en de gemeenten in de Bollenstreek.
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Stichting Bretels gaat uit van de gedachte dat ieder mens, ieder gezin en iedere situatie uniek is.
Daarom is het onmogelijk om gezinnen binnen onze doelgroep een vast aanbod te bieden. Wij geloven
dan ook in de kracht van een plan op maat. Na aanmelding van een gezin (dat kan rechtstreeks of via
een familielid, vriend(in) of professional) nemen we eerst telefonisch contact op met het betreffende
gezin. In dat gesprek kunnen we kort vertellen waar Bretels voor staat en geeft het de vader of moeder
die we aan de telefoon hebben ruimte om zijn of haar verhaal te delen. Op basis van het
telefoongesprek maken we dan, indien daaraan behoefte is, een afspraak in de thuissituatie. Daar gaat
altijd een van de initiatiefneemsters in gezelschap van een vrijwilliger naartoe.
We hebben ervaren dat een eerste contact zoeken met Bretels voor veel mensen lastig is. Het is niet
alleen confronterend maar ook vinden veel mensen het moeilijk om hulp te vragen. We proberen
daarom in alle communicatie, zowel online als offline, de nadruk te leggen op het laagdrempelige
karakter van de stichting en haar activiteiten.
De kennismaking met de gezinnen vindt in de meeste gevallen bij hen thuis plaats. Het blijft mooi om te
ervaren dat we op een plaats die voor mensen zó thuis en veilig voelt, ruimte hebben gekregen om
binnen te komen. Het geeft een totaalbeeld waardoor je een gebeurtenis ook beter in de context kunt
plaatsen. Het eerste gesprek staat in het teken van verdere kennismaking en het uitvragen van de
behoefte. Juist dat laatste punt blijkt echter lastig te zijn. Veel ouders ervaren chaos, enorm verdriet,
zorgen om de kinderen, moeilijkheden met (re)integratie in het arbeidsproces en enorm veel praktische
zaken die geregeld moeten worden. Het is ontzettend moeilijk om daarin een duidelijke behoefte voor
ondersteuning bij de stichting aan te geven. Andersom vraagt het van onze vrijwilligers dat ze niets
invullen, niet oordelen en iemand de rust en ruimte geven om het verhaal te delen en te komen tot
inzicht in de behoefte. We zijn ons er ook bewust van geworden dat dat soms ook een hele tijd kan
duren en dat is niet erg. Soms moeten we mensen ook eerst beter leren kennen voordat ze het
vertrouwen voelen een behoefte aan te geven.
Het is ons gelukt om in alle gevallen vorm te geven aan de behoefte aan individuele ondersteuning. In
2018 hebben we twintig gezinnen op individuele basis ondersteund. Een greep uit de vragen die ons
dit jaar bereikt hebben en waar we mee aan de slag zijn gegaan:


Behoefte aan laagdrempelig verhaal delen. Dat hebben we ingevuld door de regelmatige inzet
van vrijwilligers die thuis bij het gezin langsgaan of bijvoorbeeld lekker gaan wandelen.



We hebben een laatste wens kunnen organiseren voor een gezin. Ze zijn met een speciale
rolstoel limousine naar de dierentuin gegaan. Ze hebben de dag afgesloten met een heerlijk
diner bij een restaurant in de buurt.



We hebben voor een gezin waar de moeder weer aan het werk moest een ‘oppas oma’
gevonden die één tot twee middagen in de week voor de kinderen zorgt.



Behoefte aan coaching en ondersteuning bij de opvoeding van en omgang met kinderen blijkt
een veelgehoorde vraag. Dit hebben we gedaan in samenwerking met Praktijk Druppel.
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Ook dit jaar zijn we op administratief vlak aan de slag gegaan voor een gezin. Met hulp van een
notaris en een professional op administratief vlak heeft gezin alle administratie weer op orde
gekregen.



Daarnaast hebben we voor twee gezinnen uitjes geregeld. Hierbij ging het om gezinnen waar
een ouder al was overleden. Voor één van de gezinnen hebben we een uitje naar de Efteling
geregeld. Het was voor de moeder voor het eerst dat ze weer een ‘echt’ uitje had met de
kinderen sinds het overlijden van hun vader. Voor een ander gezin hebben we kaartjes
geregeld voor een theatervoorstelling. Zij is daar samen met haar zoon heen gegaan als
afsluiting van een lastige periode.
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Naast het bieden van individuele ondersteuning per gezin, geloven we ook in de kracht van het delen
van ervaringen. Ook in 2018 bleek de behoefte aan plenaire bijeenkomsten aanwezig. Gezinnen vinden
het prettig om gelijkgestemden te ontmoeten. Dit geldt voor zowel ouders, kinderen en jongeren.
Mensen aan wie ze niet hoeven uit te leggen hoe ze ze zich voelen of waar ze als gezin doorheen
gaan. Mensen die dat vanzelf snappen omdat ze er zelf ook mee te maken hebben. We hebben in
2018 maandelijks een bijeenkomst georganiseerd:
Bretels Bondgenoten: bijeenkomsten voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar. De
bijeenkomsten kenmerken zich als vertrouwelijk, inhoudelijk én vooral ook leuk. Bij het bedenken van
de invulling van de bijeenkomsten wordt altijd nagedacht over een goede balans tussen de activiteit en
tijd om met elkaar in gesprek te gaan.


Zondag 18 februari: we zijn dit jaar sportief begonnen met een judoclinic bij Kenamju, de
judoschool van Olympisch kampioen Dennis van der Geest. Naast judo was er ook tijd voor een
stukje bezinning tijdens de yogales.



Zondag 8 april: voor de tweede activiteit hebben we gekozen voor een creatieve invulling. We
hebben schilderijen gemaakt door middel van action painting (verf gooien). Het was mooi om
te zien dat kinderen schilderijen maakten ter nagedachtenis aan de overleden ouder of juist als
troost voor de overgebleven ouder.



Zondag 3 juni: deze keer stond het uitje op het programma. Met een bus vol kinderen en
vrijwilligers zijn we naar Dierenpark Amersfoort geweest. Het was een prachtige dag en het was
mooi om te zien hoe de kinderen genoten (en de ouders van een dag om vrij voor zichzelf te
besteden!)
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Zondag 16 september: deze keer zijn we onder begeleiding van een boswachter de duinen en
het bos in gegaan. We hebben van alles geleerd over de natuur, eetbare planten en de dieren
die in het gebied wonen. Tijdens het wandelen ontstonden mooie gesprekken tussen de
kinderen onderling én tussen de kinderen en vrijwilligers. Aan het eind van de dag kregen alle
kinderen het Boswachtersdiploma!



Zondag 11 november: de laatste activiteit van het jaar viel samen met Sint Maarten. De kinderen
konden daarom naast de workshop Capoeira (de activiteit van die dag) ook lampionnen
knutselen om ’s avonds mee op pad te gaan.

Bretels Bijeen: bijeenkomsten voor ouders. Er zijn zowel ouders welkom die hun partner verloren
hebben als ouders die weten dat dat ze te wachten staat. Net als bij Bondgenoten proberen we hier
ook elk jaar een gevarieerd programma aan te bieden. We krijgen vaak wel van ouders terug dat de
invulling voor hen geen doorslaggevende factor is om te komen, ze vinden het prettig om met elkaar
én de aanwezige vrijwilligers in gesprek te gaan.


Maandag 15 januari: we zijn het jaar inhoudelijk begonnen met een lezing van schrijfster Maya
Stomp. Zij is zelfs sinds een aantal jaar weduwe en heeft daar het boek ‘Wij weduwen zijn een
taai volkje’ over geschreven. Ze las deze avond voor uit haar boek, deelde haar ervaringen en
beantwoordde vragen.



Woensdag 14 maart: voor de tweede bijeenkomst hebben we gekozen voor een muzikale
invulling. MOOV, een bekend singersongwriters duo verzorgde een muzikaal programma.
Tussen de nummers door was er tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.



Maandag 14 mei: er waren zoveel positieve reacties op de activiteit van Bondgenoten met het
verf gooien dat we besloten om met de ouders hetzelfde te doen. Het was wederom een
groot succes, er werden mooie schilderen gemaakt en fijne gesprekken gevoerd.



Woensdag 11 juli: deze activiteit had een zomerse insteek. We zijn samen met een grote groep
ouders door de grachten van Haarlem gaan varen. Onder het genot van een hapje en een
drankje konden we genieten van Haarlem én was er voldoende ruimte voor mooie gesprekken.
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Maandag 15 oktober: de laatste Bijeen van 2018 is weer inhoudelijk ingevuld. We hadden twee
kinder -en jeugdtherapeuten uitgenodigd met wie we vaak samenwerken. De aanwezige
ouders kregen handvatten over hoe om te gaan met kinderen en rouw, Daarnaast konden ze
advies vragen over praktijkvoorbeelden. Ook deze avond werd afgesloten met een borrel.

Bretels Buitendag: Na het succes van de eerste Bretels Buitendag kon een tweede editie niet
uitblijven. Op 29 augustus was het zover. We hadden ervoor gekozen om wat onderdelen aan het
programma toe te voegen zodat er voor ieder wat wils was. De ouders en kinderen konden surfles
volgen. Daarnaast was er een bootcamp, yogales, volleybal en er konden flessenpostjes geknutseld
worden. Net als vorig jaar hadden we tijdens deze prachtige zomer de dag met het slechtste weer
uitgekozen. Desalniettemin was het een prachtige dag die werd afgesloten met een heerlijke barbecue.

Bretels Besluit 2018: op verzoek van de gezinnen hebben we ook dit jaar weer Bretels Besluit
georganiseerd. De periode rondom de feestdagen blijft lastig voor gezinnen en deze gezamenlijke
activiteit geeft in deze tijd een steuntje in de rug. Samen met Vuur & Vlam Catering hebben we met
kinderen en ouders een kookworkshop georganiseerd en daarna aan lange tafels gegeten. Een avond
vol verbinding en (h)erkenning. Deze activiteit was onze drukstbezochte activiteit ooit. Daaruit blijkt hoe
groot de behoefte hieraan is. Voor veel gezinnen is een eerste kennismaking met Stichting Bretels
door middel van een van de bijeenkomsten
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Naast de individuele ondersteuning van gezinnen en het organiseren van de bijeenkomsten, hebben
we ook in 2018 een aantal projecten opgezet.



Scholenproject: Tijdens gesprekken met de ouders kwamen we er achter dat op de
middelbare school niet altijd evenveel aandacht is voor leerlingen die een ouder verliezen.
Daarom hebben we in samenwerking met het expertisecentrum Omgaan met verlies een
training ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. Via het
Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland VO hebben we deze training op 15 van de 30
middelbare scholen in deze regio aan kunnen bieden. Het was een groot succes en er wordt al
gekeken naar zowel uitbreiding als andere regio’s als een vervolgtraining hier voor de overige
scholen.



Bretels Boek: Uit de vele gesprekken die gevoerd worden met ouders, kinderen & jongeren is
het idee voor het Bretels Boek ontstaan. Het boek is bestemd voor kinderen en jongeren die
een ouder gaan verliezen of hebben verloren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar en bestaat
eigenlijk uit vier boekjes die samen één geheel vormen:
o

Boekje 1: een ‘ik-boekje’ waarin kinderen & jongeren hun eigen verhalen, mooie
momenten en gevoelens kunnen vastleggen. Aan de hand van vragen, voorbeelden,
oefeningen en blanco pagina’s kunnen ze dat naar behoefte vullen.

o

Boekje 2: een boekje dat het kind / de jongere uit kan delen aan zijn / haar sociale
omgeving en waar door middel van het concept van het ouderwetse vriendenboekje
mooie momenten met & herinneringen aan de overleden vader of moeder vastgelegd
kunnen worden.

o

Boekje 3: een boekje met blanco pagina’s ‘voor alles wat we nog vergeten zijn of wat er
veranderd is en je toch wil delen.’

o

Boekje 4: een boekje dat speciaal is voor ouders die nog komen te overlijden waarin ze
verhalen en herinneringen kunnen achterlaten voor hun kinderen. Als Bretels gezinnen
ontmoet waar vader of moeder al overleden is, dan geven we dit boekje niet mee om
niet onnodig de aandacht daarop te vestigen.

In 2018 hebben we de eerste stappen voor het Bretels Boek gezet. Er is een brainstorm
georganiseerd en een vormgeefster & copywriter gevonden. In 2019 maken we het boek af.


Symposium Rouw en Verlies: we hebben in 2018 de voorbereidingen getroffen voor het
symposium dat plaatsvindt in januari 2019. We hebben een projectgroep samengesteld in
samenwerking met Stichting Nabestaandenzorg. De sprekers en workshopleiders zijn
benaderd. We verwachten een mooie dag!
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Het jaar 2018 was een bewogen jaar voor Stichting Bretels op het gebied van vrijwilligers. We hebben
van een aantal vrijwilligers afscheid moeten nemen. Dit was een kleine tegenslag, maar eigenlijk had
iedereen die vertrok daar wel een goede reden voor. Het liep uiteen van verhuizingen tot
gezondheidsproblemen. We hebben met alle vertrekkende vrijwilligers goede gesprekken gevoerd.
Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met de overgebleven vrijwilligers en hebben we hen de vraag
gesteld of ze écht door wilden gaan. Tijdens deze gesprekken hebben we ze gevraagd wat ze van ons
als stichting verwachten en hoe zij zelf bepaalde zaken voor zich zien. De meesten waren eerder
ingestapt met de vraag van ons: ‘willen jullie met ons pionieren?’. Maar inmiddels weten we goed wat
we kunnen verwachten en welke werkzaamheden daarbij horen. Dat past nu beter bij de een dan bij de
ander.
Met de resultaten van alle gesprekken hebben we het document ‘kaders en verwachtingen’ opgesteld.
Dit document beschrijft wat wij van vrijwilligers verwachten en wat het inhoudt om voor de stichting te
werken. Door deze gevoerde gesprekken konden we heel erg duidelijk in kaart brengen wat voor
kwaliteiten we missen in de groep vrijwilligers en waar, ook vanuit hen, de behoefte lag wat betreft de
werving van nieuwe vrijwilligers. Met die informatie in het achterhoofd zijn we op zoek gegaan naar een
nieuwe groep en dat is goed gelukt. Op 2 november startte de derde Bretels Basistraining met zeven
nieuwe vrijwilligers. Met de kennis van afgelopen jaren hebben we de inhoud van de training
aangepast zodat deze nog beter aansloot bij de werkzaamheden. De opzet van de training is verder
wel gelijk gebleven, behalve dat we in plaats een vrijdag en een zaterdag twee vrijdagen hebben
gekozen. Zo zat er een week tussen de twee trainingsdagen. Dit is heel positief ontvangen door de
deelnemende vrijwilligers.


Module 1: kennismaken en Stichting Bretels (halve dag)
Tijdens deze eerste module die een halve dag duurt maken
de vrijwilligers kennis met elkaar en de initiatiefnemers van
Stichting Bretels. Door middel van creatieve methoden leren
ze elkaar op informele, persoonlijke en vertrouwelijke wijze
kennen. Daarnaast wordt informatie gegeven over de
achtergrond van Stichting Bretels, de reden van oprichting en
waar we voor staan. Op deze avond waren ook de huidige
vrijwilligers aanwezig zodat zij direct konden kennismaken.



Module 2: kennis (hele dag)
In de tweede module draait het om kennis. Vrijwilligers krijgen les van een kindertherapeut die
dieper in gaat op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, de manier waarop ze rouw ervaren
en beleven en tot slot over de wijze waarop je het beste met ze kunt communiceren. Daarnaast
komt een rouwtherapeut vertellen over rouw en verlies. Over hoe je dat herkent en hoe je daar
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als professionele vrijwilliger mee omgaat.


Module 3: gesprekstechnieken (hele dag)
De derde module staat in het teken van gesprekstechnieken. Het gaat dan niet alleen om de
theoretische kaders maar in samenwerking met een acteur worden ook echte gesprekken
nagebootst en kan de opgedane kennis omgezet worden naar de praktijk.

De training werd afgesloten met een feestelijk moment waarop de nieuwe vrijwilligers een
samenwerkingsovereenkomst met de stichting ondertekenden en ook de andere vrijwilligers en het
bestuurd ontmoetten.

Instroom / uitstroom


We zijn op 1 januari 2018 gestart met veertien vrijwilligers



We hebben in 2018 afscheid genomen van zes vrijwilligers



We hebben in november zeven nieuwe vrijwilligers opgeleid



We hebben op 31 december 2018 het jaar afgesloten met vijftien vrijwilligers
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In 2018 heeft stichting Bretels op verschillende manieren gewerkt aan de naamsbekendheid. We
hebben verschillende communicatiemiddelen ingezet om dit doel te bereiken,


Website: We hebben de website verder ontwikkeld. Daarop is altijd nieuwe informatie te
vinden over de bijeenkomsten die we organiseren. Daarnaast is er een donatiepagina
toegevoegd aan de website waar mensen via iDeal eenvoudig kunnen doneren.



Facebook: We zijn 2018 begonnen met 1191 volgers en we hebben het jaar afgesloten met
1268 volgers. We merken dat er nog steeds een grote betrokkenheid is bij de berichten die we
posten, maar het Facebook gebruik wordt wel minder. Deze betrokkenheid is het grootst
wanneer we een ‘persoonlijke’ post plaatsen over de zussen of over de stichting. Ook
informatieve posts over onze activiteiten worden goed ontvangen. Wanneer we inhoudelijke
posts plaatsen over het onderwerp rouw merken we dat de betrokkenheid minder is. Er is altijd
veel interactie met onze volgens en we zorgen dat we snel reageren op berichten en vragen.
Ook dit jaar zijn er gezinnen die bij ons terecht komen via de Facebookpagina, het blijft dus wel
een geschikte manier om in contact te blijven met de doelgroep.



Folder: We hebben in 2018 geen update hoeven maken van onze flyer omdat deze nog steeds
actueel is. We hebben er in 2017 zoveel laten drukken dat we nog voldoende voorraad hebben.



Media: In 2018 is er ook weer veel aandacht geweest voor Stichting Bretels in lokale media. Met
name ons nominatie voor de Appeltjes van Oranje heeft mooie publiciteit opgeleverd.
Daarnaast heeft er een prachtig artikel in het Haarlems Dagblad gestaan over het
scholenproject.



Filmpje: In samenwerking met Avalanche Film hebben we een korte video opgenomen over
Stichting Bretels en het werk dat we doen. Deze video wordt ingezet op onze website en bij
presentaties



1-op-1: Ook in 2018 is gebleken dat het voeren van 1-op-1 gesprekken een goede manier is om
de naamsbekendheid van onze stichting te vergoten. We zijn wederom in gesprek gegaan met
stakeholders om te kijken waar we kunnen samenwerken.

Naast al deze externe communicatie is er uiteraard ook interne communicatie, met name met onze
vrijwilligers. We hebben in 2017 de Bretels Update in het leven geroepen die elke drie weken verschijnt.
Deze hebben we ook in 2018 elke drie weken verstuurd.
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2018 Is ook het jaar waarin we genomineerd zijn voor een Appeltje van Oranje van het Oranjefonds.
Nadat we uit meer dan tachtig inschrijvingen geselecteerd waren met veertig andere kanshebbers
begon de ‘stem tiendaagse’ en mochten we komen pitchen op de landelijke finaledag. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot een officiële nominatie. Helaas hebben we niet gewonnen, maar we mochten wel
samen met de andere 9 finalisten naar Paleis Noordeinde. Hier zijn we met Koningin Maxima in gesprek
gegaan en hebben we haar kunnen vertellen over onze stichting, onze inspiratie én het werk dat we
doen. Het was heel bijzonder om dit met haar te kunnen delen.

14

We hebben in 2018 geprobeerd onze begroting te dekken uit verschillende bronnen:


Fondsenwerving: we hebben van drie regionale vermogensfondsen een bijdrage ontvangen
voor onze werkzaamheden



Donaties: we hebben van particulieren weer heel mooie donaties gekregen!



Evenementen: we hebben wederom ons Bretels Boules Toernooi georganiseerd (zie
hieronder)



Vermogen: we hebben een klein deel van onze begroting onttrokken uit de financiële reserve.
Dat is gelukkig veel minder nodig geweest dan we initieel verwacht hadden dankzij de mooie
bijdragen die mensen zowel in natura als in geld gedaan hebben.

Bretels Boules toernooi 2018
Op zondag 9 september 2018 vond de derde editie van het Bretels Boules toernooi plaats. Vanwege
de sloop van Belcanto moesten we uitwijken naar een nieuwe locatie. We zijn uitgekomen bij de
Bakke-rij. Een bedrijvenpand in de Waardepolder met een groot parkeerterrein waar we gebruik van
mochten maken. We hebben dit jaar voor het eerst de catering in eigen beheer gedaan. Dit zorgde
voor veel extra werk aan de voorkant maar heeft een hoge opbrengst opgeleverd. Ondanks dat we
zo’n 800 euro minder aan baansponsoren hadden dan in 2017 hebben we dit jaar €4.804,59
opgehaald!
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