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1. Stichting NoorderBeemden Breda in 2021

a. Aanleiding
In het najaar van 2015 heeft een particuliere gever gelden toegezegd ten behoeve 
van extra pastorale inzet in/voor de Protestantse kernen Haagse Beemden en Breda- 
Noord. Om deze gelden adequaat, en in lijn met het doel dat deze particuliere gever 
beoogt, te beheren, is de Stichting NoorderBeemden Breda opgericht. De stichting is 
op 10 maart 2016 officieel opgericht bij notaris mr. C.N. Peters-Beeksma in 
Terheijden en daarna ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van 
Koophandel. Per oprichtingsdatum is de ANBI-status verkregen ("algemeen nut 
beogende instelling") zodat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

b. Doel
De stichting heeft als doel:
1. het bevorderen en ondersteunen van het protestantse gemeenteleven in de 
stadsdelen gelegen boven het treinspoor Breda, met uitzondering van Teteringen;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In juni 2016 is, in lijn met de doelstelling van de stichting, een financiële bijdrage 
toegezegd aan de Protestantse Gemeente Breda, waarmee de op dat moment 
vacante predikantsplaats met 2/10 fte kon worden uitgebreid voor een periode van 
10 jaar. Die bijdrage maakte het mogelijk om een predikant te werven voor 7/10 fte 
(in plaats van de oorspronkelijke 5/10 fte). De stichting Johanneskerk heeft 
aangeboden (dd 20 juni 2016) om mede garant te staan voor die 2/10 
predikantsplaats. Een aanbod dat in dankbaarheid is aanvaard.

c. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Andries van der Vegt, voorzitter 
Jan Krijgsman, penningmeester 
Anke Flim, scriba 
Angela Mulder, lid
Sietze van der Velde, lid (sinds december 2020)

De bestuursleden zijn voor 4 jaar benoemd en kunnen eenmalig voor 4 jaar 
herbenoemd worden. Het rooster van aftreden vermeldt het aftreden van Angela 
Mulder in 2021, Jan Krijgsman in 2022 en Andries van der Vegt plus Anke Flim in 
2023.
Angela Mulder heeft zich in 2021 bereid verklaard aan te blijven als bestuurslid.
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d. Raad van Toezicht
Het stichtingsbestuur heeft een reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld, dat 
op 30 maart 2016 is vastgesteld. Om onafhankelijk toezicht te waarborgen, is het 
moderamen van toenmalige wijkgemeente NoorderBeemden gevraagd leden voor 
de Raad van Toezicht te benaderen.
Op 9 mei 2016 zijn in de vergadering van de Kleine Kerkenraad van de toenmalige 
wijkgemeente Noorderbeemden vijf leden van de Raad van Toezicht benoemd, 
waarvan in 2021 in functie waren:

Roelinda Vording, voorzitter
Sonja van der Kraan, lid
Hans Sizoo, lid (tot september 2021)
Evelien de Kruijff, lid

Hans Sizoo heeft zijn functie als lid van de RvT in september beëindigd. Het bestuur 
is hem dankbaar voor zijn inbreng afgelopen jaren en heeft hem gepast bedankt. 
Aan het Sectieteam van de Lucaskerk is gevraagd te zoeken naar opvolging.

Evelien de Kruijff en Sonja van der Kraan delen de secretarisrol. De financiële 
commissie bestaat in principe uit 2 leden van de Raad van Toezicht en rouleert 
jaarlijks. Omdat Evelien de Kruijff begin 2022 haar functie heeft neergelegd voordat 
het jaarverslag gereed was, neemt Sonja van der Kraan de kascontrole op zich.

e. Belangrijkste activiteiten 2021
Financiering predikantsplaats
Sinds de intrede van ds. R. Knijff per 22 oktober 2017 is het bestuur een invulling 
gaan geven aan de belangrijkste doelstelling van de stichting: financiering van de 
formatie-uitbreiding (0.2 FTE) van deze predikantsplaats. Ook in 2021 is deze 
financiering voortgezet, tot het vertrek van ds. Knijff in oktober. Het bestuur heeft in 
die maand per brief aan College van Kerkrentmeesters van de PGB laten weten:
- dat de financiering is stopgezet in verband met dit vertrek;
- dat het bestuur hoopt op goede opvolging;
- dat de verdere ontwikkelingen en besluiten in PGB-verband met belangstelling 
worden gevolgd;
- dat het bestuur alert is op mogelijkheden om het fonds in te zetten conform doel. 

PGB-breed speelt nu een proces van bezinning en herijking.
Door de coronasituatie in herfst en winter 2021, die voortduurde tot in het voorjaar 
van 2022, zijn geen activiteiten ontplooid door de stichting.

f. PR en fondsenwerving
De flyer ligt op een zichtbare plek in de kerk.
In totaal is dit jaar € 24.000 ontvangen, met dank aan de gever(s).
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g. Doorkijk naar 2022
Diverse bestuursleden zijn als gemeentelid betrokken bij -en actief in- de herijking 
van de Protestantse Gemeente Breda. De koers die in PGB-verband wordt uitgezet, 
zal invloed hebben op de wijze waarop het bestuur een invulling kan en wil geven 
aan de doelstelling van onze stichting. In 2022 moet deze koers duidelijk worden en 
hoopt het bestuur nieuwe afspraken te maken over de concrete bijdrage vanuit de 
stichting.

De flyer krijgt een update wanneer dit zinvol is (rekening houdend met de 
ontwikkelingen binnen de PGB, maar ook bijvoorbeeld met het kerkbezoek in 
coronatijd). Kansen voor publicaties in S'amen en Samen op Zondag worden in het 
oog gehouden.
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2. Jaarrekening 2021

Financieel overzicht 2021
(met vergelijkbare cijfers 2020)

a.
Balans per 31 december________________________ M 2021

€ €
Activa

Vorderingen en overlopende activa
Rente 0 0

Liquide middelen
NL50 TRIO 0198 3757 78 30.147 18.533
NL17 TRIO 2023 9055 08 47.986 48.010

78.133- 66.54~3

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve 0 0
Bestemmingsreserve medebekostiging predikantsplaats 78.093 66.503

Kortlopende schulden
Bankkosten 40 40

78.133 66.543

b.

Baten- en lastenstaat ■ 2021
e €

Baten

Giften/Schenkingen 24.000 11.000
Rente 0 0
Overige baten 0 0

Totale ontvangsten  24.000 _______11.000

Lasten

Aandeol in prodikantslaston 12.000 16.000
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 195 171
Bankkosten 215 203
Overigo kosten 0 0

Totale uitgaven  12.410  16.374

Overschot (+) / tokort (-) _______11,590 _______ -5.374
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c. Waarderingsgrondslagen jaarrekening

i. Waarderingsgrondslagen voor de Balans

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig 
onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves
De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de 
bestemmingsreserve.

Algemene reserve
De algemene reserve is het verschil tussen de activa en de schulden, verminderd 
met de specifieke reserves, fondsen en voorzieningen.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn afzonderlijk gevormde reserves waaraan een 
specifieke bestemming is gegeven door het bestuur.

Schulden en overlopende passiva
De schulden en overlopende passiva zijn gewaardeerd voor de waarde 
waartegen de schuld moet worden afgelost.

ii. Waarderingsgrondslagen voor de baten en lasten

Baten
Als baten van een jaar worden opgenomen alle in dat jaar ontvangen bedragen - 
behoudens die dienen voor de afwikkeling van balansposten, of betreffen een 
overboeking naar een andere rekening (kruisposten) - alsmede alle toezeggingen 
voor zover die vóór het opmaken van de jaarrekening feitelijk zijn ontvangen.

Lasten
Als lasten van een jaar worden opgenomen alle kosten die gemaakt en betaald 
zijn in dat jaar c.q. per balansdatum nog zijn te betalen.

Resultaat
Het resultaat is het verschil tussen de baten en de lasten. Een positief resultaat 
wordt toegevoegd aan de reserve, een negatief resultaat wordt onttrokken aan 
de reserve. In principe zal het resultaat worden toegevoegd of onttrokken aan de 
algemene reserve, tenzij op grond van het beleidsplan of andere besluitvorming 
(een deel van) het resultaat wordt bestemd ter toevoeging of onttrekking aan 
een bestemmingsreserve en/of bestemmingsfonds.
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d. Toelichting op enkele posten

Balans

Bestemmingsreserve medebekostiging predikantsplaats
De Stichting heeft een garantstelling afgegeven voor de bekostiging van 2/10
predikantsplaats gedurende 10 jaar vanaf intrede nieuwe predikant.
Hierom wordt het eigen vermogen van de stichting opgedeeld in een:

a. Algemene reserve;
b. Bestemmingsreserve bekostiging predikantsplaats.

Ten aanzien van de toevoegingen/onttrekkingen hanteren we de volgende 
uitgangsregels:
1. Zolang het benodigde garantiekapitaal voor de bekostiging van 2/10 nog niet 

is bereikt, worden alle inkomsten van de stichting (na aftrek van de lasten) 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve, tenzij die inkomsten uitdrukkelijk 
geoormerkt zijn als gift t.b.v. specifieke activiteiten in en rond de Lucaskerk;

2. De omvang van de bestemmingsreserve wordt jaarlijks, rekening houdend 
met de dan geldende situatie, besluitvorming en verwachte ontwikkelingen 
vastgesteld. Inkomsten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd, 
totdat de voor dat jaar vooraf vastgestelde omvang bereikt is. Het meerdere 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Een mogelijke (gedeeltelijke) 
vrijval van de bestemmingsreserve wordt ook aan de algemene reserve 
toegevoegd.

Baten en lasten

Aandeel in predikantslasten
In het verslagjaar is € 12.000 overgemaakt naar de Protestantse gemeente 
Breda, als bijdrage gedurende drie kwartalen in de predikantslasten van het deel 
van de gemeente boven het spoor.

Overige kosten
De overige lasten betroffen de kosten van de bestuurdersaansprakelijkheids- 
verzekering en de bankkosten.
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3a Verklaring bestuur
Het bestuur van de Stichting NoorderBeemden Breda heeft de jaarrekening 
vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2022
Dit jaarverslag zal in afschrift worden aangeboden aan de Raad van Toezicht. 
Een samenvatting van dit jaarverslag zal in de gemeente worden gepubliceerd.

Datum: 17 
Voorzitter,

Andries va

ï'lVTn

3b Verklaring kascontrolecommissie
Namens de Raad van Toezicht hebben wij de jaarrekening 2021 gecontroleerd. 
De jaarrekening toont ultimo 2021 een eigen vermogen van € 78.093 en een 
positief resultaat over 2021 van € 11.590

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een 
zodanig inzicht geeft in de grootte en samenstelling van het vermogen van de 
Stichting NoorderBeemden Breda als in de gegeven omstandigheden is vereist.

Datum: 12 mei 2022 
De controleur

Sonja van der Kraan

3c Verklaring Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de inhoud van dit jaarverslag besproken met het 
bestuur van de Stichting NoorderBeemden Breda, alsook kennis genomen van de 
bevindingen van de kascontrolecommissie.

Op basis hiervan heeft de Raad van Toezicht in de vergadering van 12 mei 2022 
zijn goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2021 en verleent de bestuurders 
decharge voor hun bestuur.
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Stichting NoorderBeemden Breda

Postadres : Tweeschaar 125
4822 AS Breda

E-mail : stichtinqnoorderbeemdenbreda@qmail.com

IBAN : NL50 TRIO 0198375778

KvK-nr
RSIN

:65581008 
:856170999
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