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Beste lezer,
Voor je ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Bretels. Voor ons is het schrijven van het jaarverslag
altijd een mooi moment om te reflecteren op hetgeen we in het afgelopen jaar allemaal gedaan
hebben. Wat ging er goed en wat moet er volgend jaar beter? Wat is gelukt en wat moeten we
misschien doorschuiven? We nemen je in het verslag dat voor je ligt graag mee in 2019!
We hebben in 2019 afscheid genomen van drie vrijwilligers. Voor alle drie vielen hun persoonlijke
omstandigheden niet meer te combineren met het vrijwilligerswerk van onze stichting. Het is
natuurlijk jammer om afscheid te nemen van dierbare collega’s maar ook geheel begrijpelijk.
Gelukkig zijn we gedurende het jaar met elkaar in staat geweest de taken te blijven verdelen en we
hebben daarom ook voor het eerst sinds 2016 geen basistraining georganiseerd om nieuwe
vrijwilligers op te leiden.
In 2019 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 2020
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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.
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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 2019 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.

➢

We hebben een fotosessie geregeld voor een gezin waarvan de moeder niet lang meer te
leven heeft. We hebben de foto´s verwerkt in een mooi fotoboek. Een prachtige herinnering
voor het gezin.

➢

Een van onze vrijwilligers heeft de dochter van een gezin, waarvan de vader niet lang meer
te leven heeft, geholpen om met subsidie van de gemeente Haarlem aan danslessen mee te
kunnen doen. Ook hebben zij samen danskleding gekocht. Het meisje is heel blij lekker te
kunnen dansen.

5

➢

Een van onze vrijwilligers heeft een paar maanden regelmatig gewandeld met een ouder, om
de ouder zo weer op gang te helpen in het dagelijks leven.

➢

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.

➢

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 moeder en haar puberdochters geregeld dat ze samen konden
shoppen (met tegoedbonnen van H&M die we hadden aangevraagd bij Fonds Kinderhulp) en
daarna lekker uit eten.

➢

We hebben samen met iemand die daarin gespecialiseerd is een film gemonteerd uit ruw
beeldmateriaal van een vader die overleden is. Een supermooie herinnering is dat geworden
voor de kinderen.

➢

We hebben op verzoek van een zevenjarige meisje dat haar moeder verloren heeft het
onderwerp ‘verdriet & troost’ bespreekbaar gemaakt in de klas.

➢

We hebben een moeder verbonden aan een loopbaancoach die met haar op zoek gaat naar
een nieuwe richting in haar leven omdat ze niet meer voldoende draagkracht heeft voor haar
oude functie.

➢

We hebben op verzoek van een van de moeders een rouwgroep opgezet voor jonge ouders
die hun partner verloren hebben en thuiswonende kinderen hebben.
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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 2019 bleek de behoefte aan bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten
groot. 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 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 2019 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 10 februari: Deze zondag hadden we een hele leuke, gezellige maar vooral ook
lekkere Bretels Bondgenoten. Samen met alle kinderen hebben we bij OSCAR zelf broodjes,
krentenbollen én koekjes gebakken. Alle kinderen hebben zelf hun eigen schortje versierd én
echte bakkersmutsen gemaakt.

➢

Zondag 14 april: voor de tweede activiteit hebben we gekozen voor een sportieve invulling.
We zijn met zijn allen gaan klimmen bij Klimmuur Haarlem. Superknap om te zien hoe alle
kinderen elke keer een stukje hoger kwamen. Bijzonder was ook het jongetje dat kwam
omdat hij dit vroeger altijd met zijn vader deed maar sinds hij overleden was nooit meer. Voor
hem was het een grote stap die hem heel goed gedaan heeft.

➢

Zondag 30 juni: deze keer stond het uitje op het programma. Met een bus vol kinderen en
vrijwilligers zijn we naar het Zuiderzeemuseum geweest. Leuk, leerzaam én gezellig Het was
mooi om te zien hoe de kinderen genoten (en de ouders van een dag om vrij voor zichzelf te
besteden!)

➢

Zondag 22 september: Deze keer was het onderwerp Bretels Got Talent! We organiseerden
een bonte middag vol muziek, dans en gezelligheid. In workshops konden de kinderen onder
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begeleiding van professionals iets voorbereiden voor de afsluitende voorstelling voor de
ouders.
➢

Zondag 17 november: de laatste activiteit van het jaar werd weer een creatieve middag. We
gingen met verf gooien, smijten, splashen, spetteren en druppelen om je eigen, unieke
kunstwerk te maken!

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 21 januari: Tijdens de eerste Bretels Bijeen van 2019 hebben we genoten van een
wijnproeverij bij WineStock Heemstede. Een avond vol gezelligheid, mooie gesprekken én
heerlijke wijnen!

➢

Woensdag 18 maart: De tweede bijeenkomst was een inhoudelijke avond. Deze avond
was Hella van der Wijst te gast. Hella is bekend van onder andere het televisieprogramma De
Wandeling dat ze tussen 2003 en 2012 presenteerde. Daarna werkte ze als verslaggever voor
Brandpunt. Van 2015 tot 2017 presenteerde ze het programma Geloof en een hoop liefde en
wekelijks te zien in het televisieprogramma Ik mis je. Dit jaar bracht Hella het boek Troost uit.
Het boek bevat zo'n twintig ervaringsverhalen van mensen die geliefden verloren. Deze
avond nam Hella ons mee in haar boek en haar ervaringen rondom troost.

➢

Maandag 20 mei: We maakten deze avond onder leiding van een gids van Cicerones een
stadswandeling door Haarlem met een wandeling door de Vijfhoek, ook wel de Jordaan van
Haarlem genoemd. Aansluitend dronken we een borrel met elkaar.

➢

Woensdag 10 juli: Tijdens een zwoele zomeravond de zon in de zee zien zakken. Dat was het
idee van Bretels Bijeen op deze avond. Er was weinig zon en het was niet zo zomers. Maar
wat was het een fijne avond! Onder het genot van een hapje en een drankje genoten van de
muziek van Dennis Kievit.
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➢

Maandag 17 oktober: de laatste Bijeen van 2019 is weer inhoudelijk ingevuld. Het werd een
avond over de liefde. Een heel bijzondere avond onder leiding van Reine Rek, filosofe en
docent aan de School of Life Amsterdam en het Humanistisch verbond. Samen met Reine
bespraken we vragen als 'Welke betekenis heeft liefde in je leven?' 'Hoe verandert een zieke
partner of liefde die je verloren hebt je perspectief op de liefde' en 'Hoe kun je je daar (ooit)
weer voor open stellen?' Kortom, een liefdevolle, hartverwarmende avond. En natuurlijk was
er ook tijd om met elkaar te praten tijdens de afsluitende borrel.

Bretels Jongeren: bijeenkomsten voor jongeren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen
tussen de 14 en 18 jaar. In 2019 zijn er, naast de reguliere bijeenkomsten, nog twee bijeenkomsten
speciaal geweest voor de jongeren. Er zijn een aantal jongeren die elkaar inmiddels goed kennen en
tijdens deze avonden echt een soort vriendengroepje vormen. Vaak krijgen we na afloop van de
ouders berichtjes terug dat de jongeren zo’n leuke avond hebben gehad.
➢

Maandag 18 februari: Deze avond gingen we bowlen met de jongeren van Bretels. Een heel
gezellige en onverwacht competitieve avond (want bowlen is toch wel heel erg leuk!).

➢

Maandag 30 september: Hoe leuk is dat? Ben je 14 jaar en dan mag je lekker tapa’s eten in
een heel gezellig restaurantje! We hadden ook hele fijne gesprekken met deze jonge dames.
Kortom, een heel gezellige avond!
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Bretels Buitendag: De derde editie van de Bretels Buitendag vond plaats op 21 augustus. De Stal op
Kaageiland werd de locatie. Met in totaal ruim zestig mensen hebben we een fantastische dag
gehad. Niet alleen omdat de zon scheen maar ook omdat De Kaag voelt als vakantie, iedereen iets
kon doen dat bij hem/haar paste en omdat vooral de sfeer bijzonder goed was. Er werd gelachen,
gehuild, gepraat en elkaar een hart onder de riem gestoken. Overal was ruimte voor, hoe mooi!
Gedurende de middag kon iedereen activiteiten kiezen waar hij/zij zin in had. Zo zijn veel mensen
gaan suppen op De Kaag. Niet zo makkelijk als het lijkt ;-) Er werden behoorlijk wat natte pakken
gehaald haha! Ook konden mensen lekker een rondje varen op de salonboot & fluisterboot die voor
De Stal liggen. Voor de ouders was er ‘s middags nog anderhalf uur yoga in de buitenlucht. Het was
een prachtige dag die werd afgesloten met een heerlijke barbecue.

Bretels Besluit 2019: 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 2019 een aantal projecten opgezet.

➢

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 2019 zijn de eerste proefexemplaren verschenen. Deze hebben wij aan een aantal
gezinnen uitgedeeld. Deze gezinnen werken nu met de boeken en zullen ons feedback
geven. In 2020 zullen we aan een definitieve versie werken.
➢

Bretels Natuurwandelingen: Samen met boswachter Evert-Jan Woudsma hebben we in
2019 twee natuurwandelingen georganiseerd. De eerste wandeling vond plaats op een
warme zomerdag eind juni. De kinderen liepen met de boswachter mee en de ouders
erachteraan. Wat hebben de kinderen veel gezien en veel diertjes vastgehouden. Kikkers,
hagedissen en de mieren liepen over de handen van de kinderen heen.
In oktober liepen we op een vroege zondagochtend mee met de boswachter op zoek naar
burlende herten. Ook hier liepen de kinderen weer enthousiast voorop. Herten zagen we niet
veel, maar een fijne ochtend was het wel!
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➢

Symposium Rouw en Verlies: op donderdag 17 januari vond de tweede editie van het
Symposium Rouw & Verlies plaats in de Philharmonie in Haarlem. Het symposium was al
binnen drie dagen volledig volgeboekt. Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden
deelde verschillende sprekers zoals Erik Olsman (Hospice Bardo), Gerty de Klerk (Spaarne
Gasthuis) en Peggy van Leeuwen (nabestaande MH17) hun verhalen met ruim 130
deelnemers uit de verschillende werkvelden. Daarnaast kon iedereen deelnemen aan een
van de vier workshops. Gemiddeld heeft het symposium een cijfer 7,4 gekregen. Over het
geheel genomen was er veel tevredenheid over de plenaire onderdelen van het symposium
en wat meer opmerkingen over de workshops. Die feedback nemen we mee in de
organisatie van een volgende editie.

➢

Bretels Rouwgroep: het begon met een individuele vraag van een jonge moeder. Ze had
behoefte om onder leiding van een professional ervaringen uit te wisselen met andere jonge
ouders. Juist omdat die verdieping en begeleiding nergens te vinden is. Op basis van die
vraag hebben we bij de andere ouders geïnventariseerd of er meer behoefte is aan zo’n
rouwgroep en die bleek er te zijn. Samen met therapeuten Hanneli Lantink en Carine
Kappeyne van de Coppello hebben we een programma opgezet bestaande uit tien
bijeenkomst van ieder twee uur. De rouwgroep zat snel vol en in augustus 2019 zijn negen
ouders begonnen met de groep die loopt tot en met januari 2020. Na afloop van de
rouwgroep zullen we de ervaringen van de ouders evalueren.

12

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers hebben we dit jaar weer alles kunnen realiseren. Zonder hen,
geen Stichting Bretels. We hebben in 2019 van drie vrijwilligers afscheid moeten nemen. Bij alle drie
waren de persoonlijke omstandigheden niet meer te combineren met het vrijwilligerswerk voor onze
stichting. We hebben met alle vertrekkende vrijwilligers goede gesprekken gevoerd. Met de
vrijwilligers die blijven hebben we afgesproken om wat meer flexibiliteit te vragen om bijvoorbeeld
van Bijeen naar Bondgenoten te switchen zodat we voorlopig met dit vrijwilligersbestand uit de
voeten kunnen en daar werd gelukkig positief op gereageerd.
We hebben in 2019 meer verantwoording neergelegd bij de vrijwilligers, waardoor zij het afgelopen
jaar in tweetallen de activiteiten hebben georganiseerd. Ook hebben de vrijwilligers het afgelopen
jaar weer twee cursussen gevolgd.
Cursus 1: De impact van een ongeneeslijk zieke/ overleden ouder op het gezinssysteem (halve
dag)
Hoe blijf/kom je in verbinding met elkaar? Ieder met z'n eigen verdriet, op z'n eigen manier.
Volwassenen, kinderen en jongeren. De training werd gegeven door Carine Kappeyne van de
Coppello. Zij is verbonden aan Stichting Achter de Regenboog en heeft haar eigen praktijk. Ze is ook
de therapeut die later dit jaar de Bretels Rouwgroep is gaan begeleiden.
Cursus 2: Belbin Teamrollen
De tweede cursus van het afgelopen jaar werd gegeven door Joop Schönfeldt van Pragmavision. De
cursus stond in het teken van teambuilding en we zijn ingegaan op de teamrollen van Belbin. We
hebben gekeken naar een team als ‘levend systeem’ en hebben met elkaar de metafoor van de
‘emotionele bankrekening’ besproken over geven en nemen. Het was een supermooie avond!
Vrijwilligers uitje: Op 4 juli hebben we de vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage aan onze Stichting
met een vaartocht door de binnenstad van Haarlem. We zijn geëindigd bij restaurant De Oerkap,
waar we met elkaar hebben gegeten. Het was ook nog eens prachtig weer en een heel gezellige
middag en avond.
Instroom / uitstroom
➢

We zijn op 1 januari 2019 gestart met vijftien vrijwilligers

➢

We hebben in 2019 afscheid genomen van drie vrijwilligers

➢

We hebben op 31 december 2019 het jaar afgesloten met 12 vrijwilligers
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In 2019 heeft stichting Bretels op verschillende manieren gewerkt aan de naamsbekendheid. We
hebben verschillende communicatiemiddelen ingezet om dit doel te bereiken,
➢

Website: Op onze website 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 2019 begonnen met 1268volgers en we hebben het jaar afgesloten met
1510 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 2019 weer een update gemaakt van onze flyer omdat deze nog niet
meer actueel was. De flyer is inmiddels alweer op meerdere plekken uitgedeeld en we
merken dat we ook nieuwe aanmeldingen krijgen, via onze flyer.

➢

1-op-1: Ook in 2019 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 2019 elke drie weken verstuurd.
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We hebben in 2019 onze begroting gedekt 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) en voor de eerste keer Bretels op de baan.

➢

Vermogen: we hebben geen aanspraak hoeven doen op ons vermogen dankzij de mooie
bijdragen.

Bretels Boules toernooi 2019
Op zondag 6 september 2019 vond de vierde editie van het Bretels Boules toernooi plaats bij de
Bakke-rij in Haarlem. Een bedrijvenpand in de Waarderpolder met een groot parkeerterrein waar we
wederom gebruik van mochten maken. We hebben de catering weer in eigen beheer gedaan en
weer veel sponsoren gevonden voor de banen. Ondanks dat het toernooi dit jaar niet vol zat, hebben
we toch bijna €5.000,- opgehaald.
Bretels op de baan: Een nieuw project in 2019 was Bretels op de baan. Een middag tennissen voor
het goede doel! Het was een zeer succesvol event waarbij €4.000 bij elkaar is getennist! We waren
te gast bij LTC Lisse en ze hebben ons vast uitgenodigd voor volgend jaar dus wie weet!
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