
 

 

 

Jaarverslag 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Breinpuzzel 

Sommelsdijkstraat 40 

3086BN Rotterdam 

010-8435090 

info@debreinpuzzel.nl 

www.debreinpuzzel.nl 

mailto:info@debreinpuzzel.nl


 

2 
 

 

 

Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Van harte welkom in het eerste jaarverslag van Stichting de Breinpuzzel. 

In het vervolg van dit document zullen we u meenemen langs de gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar. Hierna volgt een moment van vooruit kijken naar het komende jaar. 

Het jaar 2017-2018 heeft gestaan voor het opzetten en daadwerkelijk realiseren van de 
gespecialiseerde dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. 

Een voorbereidings traject van vele maanden werd uitgevoerd door de 2 iniatiefnemers . 

Dankzij zorgvuldig werk en vooronderzoek is de dagbesteding gestart, in een prachtige rustige 
omgeving gelegen historische villa. Meer details leest u in het activiteiten verslag. 

Door de positie die de Breinpuzzel inmiddels heeft verworden in vele professionele netwerken is de 
naamsbekendheid gegroeid en kijken we vooruit naar nieuwe ontwikkelingen , welke u kunt lezen in 
de toekomst blik. 

Herkenning, erkenning voor de doelgroep en hun naaste zijn een van onze belangrijkste pijlers. 

Wij nodigen u hartelijk uit om door te lezen en zo de ontwikkelingen te volgen. 

 

Hartelijke groeten namens het bestuur, 

Jannette Kalkman 

Plaatsvervangend voorzitter en Secretaris 
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1) Verslag van het bestuur. 
 

1.1)   Algemeen 
In het jaar 2017-2018 hebben we ons als Breinpuzzel bestuur ingezet om een dagbesteding welke 
gespecialiseerd is voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel te gaan realiseren. 
Een pand is gevonden en zijn we gaan huren in een omgeving welke zoveel mogelijk prikkelarm is 
voor de deelnemers. Het pand beschikt over diverse ruimtes welke grotendeels voldoen aan de 
vraag, en een rustige buitenruimte. 
De Breinpuzzel heeft veel energie gestoken in het maken van nieuwe contacten met 
professionals en bestaande contacten verstevigd, en zo de doelgroep te kunnen bereiken met 
ons concept. 
Breinpuzzel heeft een open dag voor de wijk georganiseerd, welke goed bezocht is, een  
herfstfair georganiseerd met vele vrijwilligers, waarbij de opbrengst ten goede kwam voor het 
werk van de Breinpuzzel. 
 

1.2)  Per activiteit 
1.2a)Onze voornaamste eerste bezigheid en focus heeft gelegen op het vinden van een passend 
pand, welke aansluit bij de dagbestedingsvorm welke wij als bestuur voor ogen hebben gehad, 
dit hebben we kunnen realiseren in een vrijstaand pand met een rijke voorgeschiedenis. Het 
pand bevind zich in de Sommelsdijkstraat 40 in Rotterdam, Het pand had veel achterstallig 
onderhoud en is opgeknapt door ons met hulp en ondersteuning van familie, vrienden en 
vrijwilligers. 
 
1.2b)Het bestuur heeft vanuit professional achtergrond  de dagbesteding ingevuld, o.a door 
creatieve werkvormen, deze passend bij de individuele deelnemer. Het prikkelarm sporten is nog 
niet geheel gerealiseerd, mede door de tot nu toe niet toegewezen subsidies die nodig zijn voor 
de aanschaf van de juiste apparatuur en materialen. 
 
1.2c)Het Bestuur heeft actief contacten gemaakt en bijgedragen aan netwerk bijeenkomsten, van 
het EMC, het Ikazia ziekenhuis, Rijndam, Hersenletsel.nl, Hersenz, CVA netwerk Rotterdam, 
Rotterdam Stroke Service(RSS), Albert Schweitzer ZH, actief deelgenomen aan informatie 
markten voor de doelgroep, in samenwerking met andere zoals netgenoemde organisaties, 
contacten gelegd met diverse patiënten organisaties. Gesproken op Symposia, Voorlichting 
gegeven aan mantelzorgers en scholieren. 
Contacten zijn gelegd met diverse WMO afdelingen van de gemeente waarin we actief zijn, en de  
diverse omliggende gemeentes, gemeente Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den 
IJssel, Barendrecht(BAR),Spijkenisse. 
 
1.2d)Actief zijn we bezig  met het werven van vrijwilligers, een opzet voor een vrijwilligersbeleid 
is gemaakt. Samen met vrijwilligers zijn we in staat om de dagbesteding aan te bieden. 
 
1.2e) Actief zijn we geweest in het onderhouden van contacten met de naaste personen van de 
deelnemer, betrokken bij activiteiten en als afsluiting een kerstdiner aangeboden aan 
deelnemers en hun familie, hierin is contact met andere van meerwaarde is gebleken, 
herkenning en erkenning is ook voor de omgeving van de deelnemer van grote waarde. 
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Ook is voor deze een opzet gemaakt voor terugkerende bijeenkomsten met wisselend thema, 
hierbij gebruik makend van de expertise van andere professionals, de personen rondom de 
deelnemer ervaren deze momenten als heel waardevol. 
 
1.2f) de opendag  voor de wijk is actief bezocht door omwonende, er is pr gemaakt middels flyers 
huis aan huis en bij winkeliers in de omgeving. De Herfstfair is georganiseerd door het bestuur 
met ondersteuning van vele vrijwilligers uit familie en vrienden kring, er werden diverse curiosa , 
huishoudelijke artikelen, streekproducten, boeken, kleding en diverse versnaperingen verkocht. 
 
Het opstarten van een dagbesteding voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel is van 
grote meerwaarde gebleken, wat uit vooraf gehouden onderzoek al bleek , de naamsbekendheid 
is vergroot hierdoor weten andere organisaties ons beter te vinden voor deze specifieke 
doelgroep. 
 
De financiering vanuit de PGB is een ingewikkelde en tijdrovende hobbel gebleken, de reden van 
een aantal potentiele deelnemers geweest om af te haken. Tussen de aanvraag en 
daadwerkelijke toezegging zit gemiddeld 8-10 weken. Inmiddels hebben we in ons netwerk een 
professional met een breed netwerk op dit gebied gevonden ,die toekomstige deelnemers met 
deze toch wel ingewikkelde materie ondersteund, waardoor dit soepeler gaat verlopen,  
 

       Alle activiteiten zijn uitgevoerd gebaseerd op onze visie en missie:  

Visie: Met respect en privacy  ondersteund st. Breinpuzzel uw hulpvraag. Wij gaan 
samen met u op zoek naar het ontbrekende puzzelstuk, om u te helpen de kwaliteit en 
kwantiteit van uw leven te verhogen. 
Missie: St. Breinpuzzel ondersteund u met warmte, passie en betrokkenheid. Hierin 
bieden wij u een passende dagbesteding en mogelijkheid om prikkelarm te sporten. 
Samen gaan wij puzzelen aan uw persoonlijke puzzel. 
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2) Toekomst  
2.1 Activiteiten 

In het beleid 2019-2021 van stichting de Breinpuzzel staat de volgende doelen waaraan 
de Breinpuzzel wil door ontwikkelen : 

A) Sporten : 1 September 2019 biedt Breinpuzzel sporten aan in een prikkelarme en 
motiverende omgeving, toegankelijk voor zowel deelnemers van de dagbesteding als 
niet deelnemers, Afgestemd op de individu. 

B) Buitenruimte: Juni 2019 is de buitenruimte van Breinpuzzel toegankelijk voor elke 
deelnemer, biedt deze bewegingsvrijheid en stimulatie, is deze ruimte geschikt voor 
ontspanning en ontmoeting. 

C) Toegankelijkheid verdieping :Januari 2020 beschikt het pand aan de 
Sommelsdijkstraat over een personenlift, hiermee realiserend de toegankelijkheid 
van alle ruimtes voor iedere deelnemer. 

D) Vrijwilligers :1 december 2019 heeft Breinpuzzel een duidelijk vrijwilligersbeleid 
opgesteld en wordt deze besproken met elke  bestaande en nieuwe vrijwilliger. 

E) Scholing : Januari 2020 heeft Breinpuzzel een scholing op maat gemaakt over Niet 
Aangeboren Hersenletsel, en wordt deze in de maanden maart en april 2020 
aangeboden aan medewerkers en vrijwilligers. 

 

Overeenkomstige dit beleid zullen we ons de komende jaren richten op deze doelen. 

Ook wordt nagedacht om mogelijk in de nabije toekomst te onderzoeken of er draagkracht is 
om een tweede locatie te starten om de kleinschaligheid te borgen in de toekomst. En wordt 
er bekeken welke aanvullende opleidingen er gevolgd worden tot meerwaarde van de 
dagbesteding. Er wordt nagedacht om werknemers in loondienst te gaan nemen, hierbij 
onderzoekend of er genoeg expertise intern is voor een personeelsbeleid, of dat hiervoor 
externe contacten worden gezocht. 

De komende jaren zal de Breinpuzzel  zich actief bezighouden met alle activiteiten die leiden 
tot bovengenoemde doelen. Als ook  het werven van fondsen en aanvragen subsidies om 
deze doelen te realiseren.  

De Marketing van de Breinpuzzel wordt vertegenwoordigd door 1 contactpersoon vanuit het 
bestuur, alsook het beheer op sociaal media , publiciteit door interviews. 
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3) Organisatie  
3.1  Gegevens van Stichting de Breinpuzzel 

Kamer van Koophandel : 69928495 

RSIN                                  :   85806815 

ANBI status                      : in aanvraag 

 

3.2 Bestuur 

Het bestuur van Stichting de Breinpuzzel bestaat uit 2 personen, hierdoor zijn er gedeelde 
functies in volgorde van opstelling. 

Voorzitter / Penning meester/ secretaris         :  Mw. E.M. Gravesteijn -Riedijk 

Secretaris/penningmeester/ voorzitter             : Mw. N.J. Kalkman-Vuik 

 

Er zijn het afgelopen jaar geen wisselingen in het bestuur geweest. 

Huidige bestuur formatie is kwetsbaar. 

Het bestuur is aan het onderzoeken of het wenselijk is om het bestuur uit te breiden en 
welke expertise van deze mede bestuurder wordt gevraagd. 

 

3.3 Werknemers 

Als stichting de Breinpuzzel hebben we geen medewerkers in dienst. Het is wel de intentie 
om medewerkers in dienst te gaan nemen in de nabije toekomst als daar draagkracht voor 
is.  
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4)                                                 Jaarrekening. 

4.1 resultaten rekening  

Jaarrekening van het boekjaar 2017-2018, lopende van 01-11-2017 – 31-12-2018 

Bedragen zijn afgerond op 5 getallen naar beneden. 

Inkomsten Breinpuzzel                                                                                            2017-2018 

Inkomsten uit chocolade actie                                                                € 275,-                                             

Inkomsten uit herfstfair                                                                           €1770,- 

Inkomsten giften                                                                                       €440,- 

Inkomsten PGB                                                                                          €7900,- 

Verkregen startlening                                                                               €38000,- 

 

Totale inkomsten Breinpuzzel                                                                €48.385,- 

Kosten_______________________________________________________________  

Huur pand                                                                                                 €21350,- 

Vaste lasten overig incl lening afbetalen                                            €5260,- 

Variabele kosten                                                                                      €3500,-                                                                                  

Kosten oprichting en marketing                                                           €2500,-                                                                           

Kosten herstel en inrichting                                                                  €12000,- 

Huishoudelijke kosten                                                                           €2700,-                                                                                               

Totale kosten Breinpuzzel                                                                   €47.310,- 

Rest saldo                                                                                                 +  €1075,- 
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5) Opmerkingen jaarrekening  

 

5.1)Inkomsten  

De inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot. Reden hiervoor is zoals eerder vermeld 
in het verslag dat de naamsbekendheid en het netwerk vorm moest krijgen en groeien, 
als ook de aanmelding van deelnemers en het verkrijgen van hun PGB. De gehouden 
actie en fair heeft opgebracht naar verwachting. 

 

5.2) Kosten  

De kosten voor het herstel van het pand zijn hoger uitgevallen dan begroot. 

Het stichting bestuur heeft gemaakte onkosten geschonken aan de Breinpuzzel en zijn 
derhalve opgenomen bij de giften. 

5.3)Resultaat 

Het eerste boekjaar van de stichting de Breinpuzzel heeft een exploitatie resultaat 
opgeleverd van €1075,- 

Dit is toegevoegd aan het eigen vermogen van Stichting de Breinpuzzel. 
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