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Welkom 

Voor je ligt de verantwoording 2020 in cijfers, aantallen en vooral woorden.  2020 … een jaar dat in alle opzichten heel 
bijzonder was. Een jaar waarin het woord samen nog meer betekenis kreeg.  

Vanaf maart werd alles voor iedereen anders. Bij ons zette aanvankelijke onzekerheid zich meteen om in flexibiliteit 
en aanpassing. We hebben gemerkt dat wij heel snel kunnen veranderen als het moet. De knop ging om, we gingen 
anders werken en thuis werken. We gingen gewoon door. Het grootste succes was misschien wel dat we manieren 
vonden om met iedereen zoveel mogelijk in verbinding te blijven.  

Gedurende de lockdowns heb ik veel verschillende verhalen gehoord. Sommige collega's moesten eerst enorm 
wennen aan het thuis zijn, maar die vonden hun draai. Anderen vonden het eerst heerlijk, en liepen daarna tegen de 
muren op. Het was gewoon een pittig jaar: collega’s die eenzaam zijn, collega’s die juist te veel drukte thuis ervaarden 
of die zorgen hebben om hun kinderen, partners en ouders. Dat kun je niet met alleen leuke dingen opvangen. 

Ik verlang naar het moment van weer fysiek kunnen verbinden. Van Bredanaars ontvangen en ontmoeten. Van elkaar 
als collega’s regelmatig zien. Van bijeenkomsten, van overleggen, van borrels. Maar niet alléén al die dingen. Want 
thuiswerken heeft zeker voordelen. De balans tussen die twee is het mooiste. Ik kijk terug op een veelbewogen jaar en 
ben ontzettend blij met de fantastische inzet van mijn collega’s!  

BEDANKT!  

Moniek Derks 
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Infographics Stichting Breda Actief 
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Inhoudelijk Jaarverslag 2020 

Algemene gegevens 

Onze statutaire naam is Stichting Breda Actief, De vestigingsplaats is Breda, Gasthuisvelden 11. Breda Actief is onder 
nummer 20116688 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De stichting heeft ten doel: 

Het bevorderen dat de inwoners van Breda naar eigen keuze en op verantwoorde wijze sport en andere zinvolle 
vrijetijdsactiviteiten kunnen beoefenen, dan wel op andere wijze daarbij betrokken kunnen zijn. Deze diensten en 
activiteiten voeren wij uit onder het label: Breda Actief.  

Het verlenen van diensten aan op de samenleving gerichte verbanden en initiatieven in de gemeente Breda, waaraan 
op vrijwillige basis wordt deelgenomen. Daarnaast het stimuleren van het (als vrijwilliger) deelnemen aan deze 
verbanden en initiatieven.  
Meer specifiek: het bevorderen van vrijwilligerswerk, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en vrijwillig kader 
in de breedste zin van het woord ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek in de gemeente Breda en omgeving. 
Deze diensten en activiteiten voeren wij uit onder het label: MOOIWERK.  

Alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Bestuur 2020 

De Raad van Bestuur bestaat uit mevrouw M. Derks.  
De Raad van Toezicht bestaat uit: de heer C. Jacobs (voorzitter), mevrouw J. Bastiaansen (lid, portefeuille PR & 
Communicatie), mevrouw S. Schreppers (lid, portefeuille vrijwilligersondersteuning), de heer J. de Hoogh (lid, 
portefeuille financiën) en de heer D. Klijn (lid, portefeuille sport & bewegen).   

Breda Doet 

In het beleidskader ‘Breda Samen Doen’ zijn de maatschappelijke resultaten opgenomen die we de komende jaren in 
Breda met elkaar willen realiseren en volgens welke principes we werken. Dat deze opdrachten en principes zijn 
bedacht wil niet zeggen dat daarmee alles meteen op deze manier gaat werken. Breda Samen Doen is een continu 
proces en vraagt om blijvende aandacht, inzet en betrokkenheid van Breda Actief en MOOIWERK.  

Veilig (vrijwilligers)werk 

Zorgen voor sociale veiligheid gaat over veel méér dan het tegengaan van onveiligheid. Beleid op sociale veiligheid is 
afhankelijk van het type organisatie en is onderhevig aan de context en omgevingsfactoren. Op basis daarvan denk je 
na en formuleer je met elkaar een visie op veiligheid en hierin maak je overwegingen die voor jouw organisatie van 
belang zijn. Je gaat dus aan de slag met het creëren van een visie. Deze visie kan alleen volledig zijn als iedere partij 
binnen de organisatie (vrijwilliger, cliënt, medewerker, bestuur) daarin wordt betrokken.  
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Om visie op sociale veiligheid verder te ontwikkelen en de praktische vertaalslag daarin te maken heeft MOOIWERK 
een eenvoudig vierstappenplan ontwikkeld en adviseert (vrijwilligers)organisaties bij het inbedden van dit plan in 
hun eigen organisatie. Voor alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Breda Actief is het hebben van een VOG 
verplicht. Stichting Breda Actief heeft een interne vertrouwenscontactpersoon waar betaalde en onbetaalde 
medewerkers terecht kunnen.  

Vrijwillig waar het mogelijk is én kan, professioneel waar het moet 

MOOIWERK adviseert en ondersteunt organisaties bij het voorbereidingstraject, de beoordeling en de aanvraag van 
het keurmerk “Goed Geregeld”. Bij Stichting Breda Actief werken vrijwilligers binnen de kerntaken: Sport & Bewegen 
en Vrijwilligersondersteuning en in de ondersteuning daarvan.  

Social Return 

Stichting Breda Actief geeft al sinds haar oprichting invulling aan de doelstelling van social return. 
We bieden stageplaatsen aan leerlingen vo, vmbo, mbo en hbo-studenten en brengen ze daarnaast in contact met 
Bredase maatschappelijke organisaties en initiatieven. We bieden leerlingen van het vmbo begeleiding bij o.m. hun 
meesterproeven. Stichting Breda Actief is geregistreerd als erkend leerbedrijf. Daarnaast zorgen cliënten van 
Amarant voor het dagelijks ophalen van onze post, het legen van prullenbakken, helpen bij kleine klusjes, etc.   

Participeren 

Stichting Breda Actief vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente Breda lekker in zijn vel zit. Tevreden mensen 
zorgen namelijk goed voor zichzelf, voor een ander en voor de stad. We zijn enthousiast, positief en gaan uit van 
datgene wat iemand zelf wil en kan. We brengen beleid en uitvoering dichter bij elkaar en moedigen aan om wensen 
en ideeën te vertalen naar de praktijk op het gebied van vrijwilligerswerk, sport en bewegen. Bij het verrichten van 
vrijwilligerswerk is nadrukkelijk sprake van een maatschappelijk nuttige activiteit. 

Inclusief beleid 

Bij Stichting Breda Actief werken medewerkers waarvan de ouders niet afkomstig zijn uit Nederland. In het 
aannamebeleid gaat kwaliteit boven diversiteit. Bij gebleken gelijke geschiktheid gaat diversiteit voor.  

Gezondheid 

Kerntaak van Breda Actief is het stimuleren van mensen om te gaan sporten en bewegen. Aansluiting bij JOGG is een 
vanzelfsprekendheid daar waar het de doelgroep jeugd betreft. Voor de doelgroepen volwassenen waartoe specifiek 
ouderen en mensen met een beperking behoren, wordt samenwerking gezocht met relevante instellingen, 
organisaties en partners. Binnen deze samenwerkingsverbanden zet iedere organisatie zijn specialisme in. Onder 
meer via het Sportloket kunnen inwoners hun behoefte en vragen kenbaar maken. Per individu wordt maatwerk 
geboden. 
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Wijkgericht werken 

Stichting Breda Actief zet haar producten en diensten stedelijk uit en zoemt in op wijkniveau, afhankelijk van de 
vraag die zich voordoet. De projecten op het gebied van sport en bewegen vinden grotendeels op wijkniveau plaats. Er 
wordt ingespeeld op vragen uit buurt, onderwijs en sportvereniging. 

De producten en diensten op het gebied van vrijwilligerswerk vinden op stedelijk niveau plaats. 

Daarnaast is Stichting Breda Actief een partij die met regelmaat wordt gevraagd deel te nemen aan diverse 
overlegvormen in de verschillende wijken, om daar de behoeften van wijkbewoners op het gebied van 
vrijwilligerswerk, sport en bewegen in kaart te brengen en de verbinding met en tussen authentieke 
vrijwilligersorganisaties waaronder sportverenigingen en professionele instellingen tot stand te brengen. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Breda Actief hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Subsidies 2020 

Gemeente Breda heeft voor het jaar 2020 éénmalig subsidies toegekend aan Breda Actief voor een totaalbedrag van  
€ 2.381.569. Subsidies worden over het algemeen jaarlijks door gemeente Breda bepaald. Zie verder de paragraaf over 
continuïteit in de toelichting op de jaarrekening.  
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Balans per 31-12-2020 (na verwerking resultaat) 
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Staat van baten en lasten per 31-12-2020 

Begroot 2020 
Realisatie 

2020 Realisatie 2019 

BATEN 
Subsidie gemeente Breda thematafels Breda 2.152.233 2.152.233 2.118.907 
Subsidie gemeente Breda Talentontwikkeling 112.699 229.336 234.253 
Overige baten 324.926 511.203 494.357 

Totaal baten 2.589.858 2.892.772 2.847.517 

LASTEN 
Loonkosten 2.181.997 2.189.129 2.128.327 
Huisvestingskosten 77.000 76.904 102.878 
Personele kosten 63.500 75.289 62.537 
Kantoorkosten 87.400 56.690 120.060 
Inventariskosten 17.500 18.939 19.501 
Administratiekosten 18.500 19.634 24.743 
Projectkosten 143.961 345.025 415.913 

Totaal lasten 2.589.858 2.781.610 2.873.958 

Resultaat  111.162 -26.441

Algemene reserve: Eigen middelen 46.005 0 
Vrijval algemene reserve: Eigen middelen 0 -22.824
Bestemmingsreserve langdurig ziekteverzuim 44.000 0 
Algemene reserve: Gemeentelijke middelen 25.043 7.027 
Vrijval algemene reserve: Gemeentelijke middelen -3.886 -10.645

111.162 -26.442
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Verantwoording projecten 2020 
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