1.

Voorwoord

3

2.

Over Stichting Bretels

4

3.

Individuele ondersteuning gezinnen: plan op maat

5

4.

Bijeenkomsten voor ouders, kinderen en jongeren

7

5.

Projecten

12

6.

Vrijwilligers

14

7.

Communicatie & PR

16

8.

Finance

17

2

Beste lezer,
Voor je ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Bretels. Een verslag over een jaar dat zó anders verliep dan we
het allemaal verwacht hadden vanwege de corona pandemie. Voor Bretels betekende dat de actualiteit
volgen, afwegingen maken wat wel en niet kon, vindingrijk zijn, creatieve oplossingen vinden om toch met
mensen in contact te blijven en vooral flexibel zijn. Daarin zijn we eigenlijk best goed geslaagd. Soms hebben
we onszelf verrast omdat er tóch meer mogelijk was dan we op voorhand dachten. Ook zijn we dit jaar
verhuisd naar een nieuw kantoor in het Stoflab in Haarlem. Een hele fijne plek waar we met elkaar echt een
goede sfeer gecreëerd hebben waarin het prettig werken is.
Op deze plek ook voor onze vrijwilligers een diepe buiging. Zij zijn allemaal aan boord gebleven dit jaar en
hebben waar mogelijk met ons meegedacht. Meegedaan. Ze zijn flexibel geweest en hebben op vele vlakken
hun creativiteit laten spreken. Daar zijn we dankbaar voor!

Ondanks alles wat er rondom corona speelde in 2020, hebben we toch gezien dat nieuwe gezinnen de weg
naar Stichting Bretels gevonden hebben. Bij elke bijeenkomst die we organiseren zijn wel nieuwe vaders,
moeder en/of kinderen. Dat blijft 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 2021
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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. Vanwege
de coronamaatregelen hebben we wel vaker online contact gezocht met gezinnen of hebben we er vaker
voor gekozen om in de buitenlucht een wandeling te maken in plaats van binnen te blijven. In 2019 hebben we
veertien 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 bij het gezin langsgaan en dus veel kilometers gemaakt hebben in ons mooie
duinlandschap.

➢

We hebben voor een gezin videobeelden van de overleden vader gemonteerd en daar een lange en
korte film van gemaakt. Een prachtige herinnering voor het gezin.

➢

We hebben met verschillende jongeren persoonlijk contact en helpen hen bij uiteenlopende
vraagstukken.
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➢

Behoefte aan coaching en ondersteuning bij de opvoeding van en omgang met kinderen blijkt een
veelgehoorde vraag. Dit hebben we vele malen 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.

➢

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 in 2020 de rouwgroep afgerond die we in 2019 gestart zijn.
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Ook in 2020 is gebleken dat veel van de bij Bretels betrokken gezinnen behoefte hebben aan bijeenkomsten
waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat geldt zowel voor kinderen, jongeren als ouders. Ondanks de corona
crisis was er elke maand een activiteit, zowel “live” als “online”. De ene maand Bretels Bondgenoten voor
kinderen & jongeren, de andere maand Bretels Bijeen voor ouders. Daarnaast hebben we nog drie keer per
jaar een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor jongeren van 14 jaar en ouder. Ook waren er twee dagen
voor het hele gezin, de Bretels Buitendag en Bretels Besluit. Tijdens de activiteiten is opnieuw gebleken dat
het voor kinderen en jongeren van grote waarde is om anderen te ontmoeten die in een soortgelijke situatie
zitten. Dat geeft ze het gevoel dat ze niet de enige zijn. Dat ze niet alleen zijn. Daarom beginnen we elke
bijeenkomst met de kinderen ook door te delen waarom we samen zijn. Kinderen die al langer komen
vertellen aan kinderen die voor het eerst komen wat ze met elkaar delen: het (aankomend) verlies van een van
hun ouders. Je ziet ze daarna letterlijk om zich heen kijken, al deze kindjes missen een papa of mama. Net als
ik. Dat is onbetaalbaar en maakt de toegevoegde waarde van Bretels Bondgenoten direct tastbaar én
zichtbaar. Ook voor ouders is het van grote waarde om met gelijkgestemden in gesprek te gaan. Delen en
sparren. Hoe voed je je kinderen alleen op? Is er perspectief? Wanneer voel ik me beter? Vragen waar ouders
onderling goed voor bij elkaar terecht kunnen. Zowel tijdens de activiteiten van Stichting Bretels als
daarbuiten waar ze elkaar na een eerste kennismaking tijdens de activiteit vaak opzoeken.
We hebben in 2020 de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
Bretels Bondgenoten: bijeenkomsten voor kinderen en jongeren vanaf 4 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 9 februari: deze eerste Bretels Bondgenoten van het jaar waren we op bezoek bij De Wereld
Kindertheater in Haarlem. De kinderen mochten zelf een verhaal voor de voorstelling bedenken en de
middag eindigde met een heuse voorstelling voor de ouders. Het was een heel gezellige en creatieve
middag!

➢

Woensdag 8 april: onze eerste Bondgenoten Online activiteit in verband met de corona maatregelen.
We hebben samen met de kinderen een zachte knuffelsteen gemaakt. Alle deelnemers kregen een
pakketje thuisgestuurd, met alle benodigdheden. De gedachte achter de knuffelsteen is dat je begint
met iets hards. Een steen. Zo voelde die eerste tijd van de lockdown en niet naar school kunnen ook
voor veel kinderen aan. Maar door zelf de kleuren wol te kiezen die je mooi vindt en met water en
afwasmiddel over de steen te wrijven, vilt je de steen. Zoals jij ‘m mooi vindt én hij is lekker zacht. Door
ergens aandacht aan te geven maak je het zacht. Dat wilden we graag overbrengen. Met maar liefst 17
laptops, I-pads en telefoons werd er ingebeld. Broertjes en zusjes samen aan de slag. Het werd een
verrassende middag, waar bleek dat online knutselen én delen hoe het met je gaat prima kan!
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➢

Woensdag 6 mei: na alle positieve reacties op de online knuffelsteen maken, besloten we niet (zoals
gebruikelijk) twee maanden te wachten tot de volgende activiteiten maar al sneller iets in te plannen.
We hebben een doosje vol liefde gemaakt met de kinderen. Alle kinderen kregen een pakketje thuis
met een bouwpakketje voor een doosje en allerlei knutselmaterialen. We hebben eerst het doosje
gemaakt en een rondje gedaan voor wie ‘het doosje vol liefde’ bestemd was. Daarna hebben ze het
versierd met de materialen die we hadden opgestuurd. Met hulp van de papa’s en mama’s voor de
allerkleinsten, werden er ook briefjes met lieve boodschappen in het doosje gedaan.

➢

Zondag 28 juni: onze laatste online editie van Bretels Bondgenoten. We hebben samen met de
kinderen een zelfportret gemaakt. En ja, dat was nog best moeilijk maar met heel grappige resultaten.

➢

Zondag 27 september: deze zondag gingen we met de kinderen op bezoek bij twee boerderijen in
Nieuw-Vennep en Hoofddorp. We hebben geleerd waar uien en aardappels groeien én hoe je zelf
lekkere frietjes maakt van aardappels (oke, we hebben ze ook geproefd!). Op de andere boerderij
leerden we hoe je koeien moet melken en hoe je daar kaas van maakt. Ook mochten we het land in
met de koeien en hebben we zelfs kalfjes geaaid! Absoluut voor herhaling vatbaar! Het was niet alleen
leerzaam maar ook ontzettend leuk!
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➢

Zondag 29 november: voor de laatste activiteit van het jaar waren we op bezoek bij Boulangerie Oscar
voor een middag in Sinterklaas-stijl. Een heerlijke middag kneden, bakken en gezelligheid! De
kinderen gingen met een tas vol pepernoten, croissants en andere lekkernijen naar huis.

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.
➢

Donderdag 23 januari: tijdens de eerste Bretels Bijeen van 2020 hebben we genoten van een
bierproeverij bij Bierlokaal de Uiver in Haarlem. Een avond vol gezelligheid, mooie gesprekken én
heerlijke biertjes! Juist de combinatie tussen een informele, leuke activiteit en de mogelijkheid om
andere ouders te spreken blijkt goed te werken.

➢

Woensdag 11 maart: de tweede bijeenkomst was een inhoudelijke avond. Deze avond was Reine Rek,
praktisch filosofe, te gast. De avond stond in het teken van de liefde en was een vervolg op de laatste
Bretels Bijeen van oktober 2019. De liefde is een belangrijk thema voor ouders die hun partner gaan
verliezen of hebben verloren. Liefde voor jezelf. Liefde opnieuw vinden. Hoe doe je dat? Hoe doen
anderen dat? En hoe doe je dat zonder schuldgevoel naar je partner die niet meer leeft? Een
supermooie avond waarin het echt lukte om met elkaar te verdieping op dit thema te vinden.

➢

Woensdag 13 mei: onze eerste online Bretels Bijeen. Ouders konden bij vrijwilligers in de regio een
borreltasje ophalen met wat lekkers te eten & drinken (uiteraard van lokale winkeliers). Samen hebben
we online geborreld en ouders konden delen hoe het met ze ging. Mooi om op deze manier online de
ouders toch te kunnen spreken. En voor sommige ouders was het online makkelijker om hun verhaal
te delen dan fysiek. Ook dat was voor een interessant inzicht.

➢

Donderdag 27 juni: de tweede online Bretels Bijeen hadden we iets meer structuur gegeven met een
online pubquiz. Ook hiervoor konden de ouders weer een tasje ophalen met wat lekkers.

9

➢

Donderdag 29 oktober: de laatste online Bretels Bijeen van 2020 is weer inhoudelijk ingevuld. We
hadden Tim Overdiek te gast, oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal en schrijver van onder
andere het boek Tranen van liefde. Ouders kregen voorafgaand aan de bijeenkomst allemaal het boek
van Tim en wat lekkers te eten en drinken. Het was een hele drukbezochte en mooie avond. We
hebben gedeeld, gelachen, maar vooral de verbinding met elkaar gezocht en deze ook gevonden.
Aan het begin van de sessie staken we allemaal een kaars aan voor een dierbare die we moeten
missen.

Bretels Jongeren: bijeenkomsten voor jongeren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen tussen de 14 en
18 jaar. In 2020 zijn er drie bijeenkomsten geweest voor de jongeren. Er zijn een aantal jongeren die elkaar
inmiddels goed kennen en tijdens deze avonden echt contact maken die buiten de activiteiten Bretels voortgezet
wordt. Dat is mooi om te zien! Vaak krijgen we na afloop van de ouders berichtjes terug dat de jongeren zo’n leuke
avond hebben gehad. Dat is fijn!
➢

Donderdag 20 februari: deze middag en avond gingen we met de trein naar Amsterdam, naar WONDR
Experience. Wat een belevenis! Een speeltuin voor grote mensen waar het de bedoeling is de
buitenwereld even buiten te laten. Dat is zeker gelukt! We sloten de dag af bij een restaurant onder
het station aan het IJ. Een zeer geslaagd uitje!

➢

Maandag 15 juni: online Pubquiz. Ook voor de jongeren was dit de eerste online bijeenkomst met
Bretels. De jongeren mochten allemaal een pizza uitkiezen en deze werd op precies dezelfde tijd bij
iedereen bezorgd. Toen kon de avond beginnen! Bijpraten, eten én een pubquiz. Heel geslaagd!

➢

Maandag 7 december: online Escape Room. Wat een leuke activiteit om met de jongeren te doen!
Juist voor hen ook even afleiding en mogelijkheid om te delen hoe het gaat. Der ervaring heeft ons
geleerd dat dat online in combinatie met een activiteit heel goed gaat!

➢
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Voor het hele gezin: er zijn jaarlijks ook twee dagen voor het hele gezin. Alle ouders, kinderen en jongeren
samen! Dat doen we tijdens de Bretels Buitendag (de laatste woensdagmiddag en -avond van de zomervakantie)
en Bretels Besluit tussen kerst en oud & nieuw.
Bretels Buitendag: de vierde editie van de Buitendag vond plaats op woensdag 19 augustus. Het was
geweldig om alle vrijwilligers, kinderen en ouders weer “live” te kunnen ontmoeten. En dan ook nog op een
heel mooie plek, namelijk Up Events in Amsterdam. Gedurende de middag kon iedereen activiteiten kiezen
waar hij/zij zin in had. Boogschieten, zandkastelen bouwen, watergevechten, beach volley of gewoon lekker
relaxen. Het was een dag vol fantastische activiteiten, lachen, mooie gesprekken en een zweetdruppeltje hier
en daar…. Het was namelijk de warmste dag van de zomer. Mar ons hoorde je niet klagen na ook een aantal
verregende Bretels Buitendagen… Top dus!

Bretels Besluit 2020: voor ons is Bretels Besluit koken en eten aan lange tafels, met alle ouders, kinderen en
jongeren. Elk jaar een grote groep. Dit jaar een té grote groep. Bij elkaar komen was tussen kerst en oud &
nieuw helaas geen optie. Daarom hebben we besloten om een feestelijk gevulde kersttas bij de ouders langs
te brengen. Met een paar vrijwilligers gingen we op pad en konden op deze manier de gezinnen toch nog
even zien en het jaar afsluiten met een mooi gesprek aan de deur.
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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 2020 hebben we de feedback van gebruikers verzameld en een fondsaanvraag gedaan voor het
drukken van een grote oplage. Hopelijk kunnen we dat in 2021 afronden.
➢

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 liep van
augustus 2019 tot en met januari 2020. We hebben van de deelnemers heel positieve reacties
gekregen. Hiermee ligt er een blauwdruk voor een eventuele nieuwe groep als daaraan voldoende
behoefte is.
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➢

Bretels Boekenkoffer: dankzij een donatie van een fonds, konden we samen met Koffertje Troost een
mooie boekenkoffer samenstellen. In de koffer zitten allemaal boekjes over rouw en verlies voor
kinderen in alle leeftijden. Afhankelijk van de situatie van een gezin, kan de koffer op maat
samengesteld worden en uitgeleend worden in onze mooie, speciaal voor ons gemaakt, Bretels
Boekenkoffer.

➢

Bretels Boekenkast: nog een laatste project in de categorie ‘boeken’. Aan de overkant van ons
kantoor, is een leuk café gevestigd, het Figee Cafe. Daar hebben we ruimte gekregen om onze eigen
Bretels Boekenkast neer te zetten. Samen met vrijwilliger Michiel hebben we de kast gebouwd
bestaande uit houten kistjes. Mensen die dat willen kunnen bij ons tweedehands boeken inleveren. Die
plaatsen we in de kast. Als iemand een boek uit de kast wil hebben, mag dat boek zelf gepakt worden
tegen een vrijwillige donatie waarvan je de hoogte zelf bepaalt.

Helaas is het vanwege corona niet gelukt om in 2020 een symposium Rouw en Verlies te organiseren.
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Dankzij de inzet van onze vrijwilligers hebben we dit jaar weer alles kunnen realiseren. Zonder hen, geen
Stichting Bretels. We hebben in 2020 geen afscheid genomen van vrijwilligers. De meesten waren ondanks de
grote impact van corona op hun persoonlijke leven, toch in staat om er voor onze gezinnen te zijn. Op flexibele
wijze zoals bijvoorbeeld online in plaats van fysiek. Daar zijn we heel dankbaar voor!
Vlak voor de eerste lockdown in maart, hebben we nog een uitje georganiseerd voor alle vrijwilligers. Eerst
pizza eten bij Nolita in Haarlem en daarna een workshop verf gooien bij Atelier Walhalla. We hadden dat al
eerder gedaan met de ouders en kinderen, leuk dat we nu zelf aan de beurt waren!

Helaas konden de inhoudelijke trainingen die gepland stonden dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet
doorgaan. Die schuiven we door naar volgend jaar. De traditionele bijeenkomst om de plannen voor het
nieuwe jaar te maken hebben we online met elkaar ingevuld. Ook op deze plaats een speciaal woord van
dank aan ons bestuur. Vergaderingen gingen online en ook al hebben we ze natuurlijk “in het echt” gemist,
hun support was heel fijn!
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Instroom / uitstroom
➢

We zijn op 1 januari 2020 gestart met twaalf vrijwilligers

➢

We hebben in 2020 geen afscheid genomen van vrijwilligers

➢

We hebben op 31 december 2020 het jaar afgesloten met twaalf vrijwilligers
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In 2020 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. We hebben in 2020 wel geconcludeerd dat de website aan een ‘upgrade’ toe is. Daarom
hebben we vast foto’s gemaakt zodat we die kunnen gebruiken voor de website. We hopen die
volgend jaar te kunnen bouwen

➢

Facebook: 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. 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.

➢

Bretels Update: We versturen elke drie weken een Bretels Update naar onze vrijwilligers om te delen
wat er allemaal gebeurt zodat iedereen op de hoogte blijft.
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We hebben in 2020 onze begroting gedekt uit verschillende bronnen:
➢

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

➢

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

➢

Evenementen: helaas konden we vanwege de coronamaatregelen dit jaar geen Bretels Boules
Toernooi organiseren en kon ook het tennistoernooi Bretels op de Baan niet doorgaan.

Voor meer informatie over de financiën verwijzen we graag naar de jaarrekening op onze website.
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