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Verantwoording activiteiten van Bredo Gelijk! in 2020

Terugblik en vooruitblik
Op 5 maart 2021 schrijft de Volkskrant dat corona weinig invloed heeft op de psychische gezondheid
van de gemiddelde Nederlander. Dat lijkt haaks te staan op wat we in de media lezen. Vrijwel alle
media schrijven immers over de enorme impact van corona op ons leven. Maar: "We hebben de
neiging om de impact van omgevingsfactoren op onze psyche te overschatten" zegt psychiater
Vinkers. Die gemiddelde Nederlander ervaart meer stress, maar heeft voldoende veerkracht.

Maar er zijn ook mensen die - ook voor corona al - hun veerkracht maximaal in moeten zetten om
mee te kunnen doen in de samenleving. Dat geldt voor veel mensen met een beperking. Bovendien
lopen zij door hun beperking vaak een groter risico als ze besmet worden met corona. Voor deze
mensen is het afgelopen jaar extra zwaar geweest.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van corona. Veel van onze activiteiten konden niet
plaatsvinden, omdat fysieke ontmoetingen afgeraden werden of simpelweg niet toegestaan waren.
Marcel, ons bestuurslid, koos voor een langdurige quarantaine. Voor zijn eigen veiligheid, maar hij
zocht daarbij ook de publiciteit. Zo konden we hem twee keer op televisie zien bij het programma
Radar en verschillende keren horen op de nationale radio met een pleidooivoor gelijke kansen en

dus om meer rekening te houden met mensen die door hun beperkingen extra kwetsbaar zijn.

Voor Breda Gelijk betekent corona dat we ons moesten bezinnen op onze activiteiten. Daarbij
hadden we een aantal speerpunten:
a

a

Verbinding houden met onze vrijwilligers. Veel van hen komen de deur niet meer uit
vanwege corona. Daarom is het extra belangrijk om in verbinding te blijven.
Zoeken naar nieuwe digitale mogelijkheden voor onze activiteiten. Daar hebben we
voorbereiding voor getroffen en de eerste stappen gezet.

Natuurlijk hebben we dit jaar verder niet stilgezeten en meegedacht over alles wat Breda nog
inclusiever kan maken. Van toegankelijke terrassen, een bereikbare teststraat tot een toegankelijke
brug.
ln2O2L speelt corona nog een grote rol. Onze inzet blijft onverminderd van belang. Wij richten ons
daarbij extra op het creëren van een digitaal platform, het vervolg van de Bredase Agenda

Toegankelijkheid, en het agenderen van toegankelijkheid en inclusiviteit bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2O22. Ook denken we graag mee over de vele bouwplannen in
Breda zodat ook die bijdragen aan een inclusieve stad.

Stef van de Weerd

voorzitter

3

\/t:r'eril:wrLordtncl t'tc;tivitr,:iir':n vun Bre:clo Gt:ltik

!

irt 2t.)2{-}

Toega nkelijkheid
De Bredase Agenda Toegankelijkheid was voor 2019 en 2O2O vastgesteld. Echter, door corona is de
uitvoering van de agenda voor een belangrijk deel gestagneerd. Door corona zijn er wel enkele
andere initiatieven ontwikkeld.
De inzet van ervaringsdeskundigen was door corona vaak niet mogelijk. Dat is juist iets waarmee
Breda Gelijk het verschil maakt. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden, omdat

samenkomsten met grotere groepen niet mogelijk waren.
Daarnaast heeft het van huis uit werken en de omschakeling naar andere vormen van communicatie
veel tijd gekost. Dit geldt voor Breda Gelijk maar ook partnerorganisaties.

Adviseren over toegankelijkheid
Breda Gelijk heeft op verzoek van de gemeente meegedacht over:
Toega nkelijke evenementen

De aanleg van de Nieuwe Mark

Toegankelijkheid van de Vuelta in Breda
Herziening geleide lijnen in het Valkenbergpark
Daarnaast hebben we op verzoek van de beleidsafdeling van de gemeente meegedacht over de
impact van corona op mensen met een beperking.

Toegankelijkheidsfonds
Er is door enkele ondernemers navraag gedaan voor aanpassingen aan gebouwen voor bijvoorbeeld
een lift of aangepaste toiletten. Door de hoge kosten en de geringe bijdrage vanuit het

toegankelijkheidsfonds zien ondernemers hier vaak van af. Regelmatig wordt wel een aanvraag
gedaan voor een bijdrage aan een drempelhulp.
ln 2020 zijn er 10 aanvragen geweest voor het Toegankelijkheidsfonds door zowel profit als nonprofit organisaties voor in het totaal € 6.642,62.
ln het Toegankelijkheidsfonds resteert nog een bedrag van € 31.852,94.

Schouwen
ln het kader van corona is er een schouw geweest in de stad m.b.t. een verantwoorde uitbreÍding van
de terrassen. Rollwithus heeft hier een filmpje van gemaakt.
Ook zijn er diverse schouwen geweest in het Valkenbergpark voor geleide lijnen.

ln Boeimeer heeft een wijkschouw plaatsgevonden.
We hebben meegewerkt aan schouwen van de binnenstad in het kadervan de uitbreiding van de
terrassen en de nieuwe omgangsregels i.v.m. de corona.
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Door ervaringsdeskundigen van Breda Gelijk worden vaak obstakels en gevaarlijke situaties in de
openbare ruimte telefonisch doorgegeven aan 14076. Dit gebeurt met wisselend succes.

Week van de toegankelijkheid
De week van de toegankelijkheid is afgelopen jaar sober gevierd. Breda Gelijk heeft samen met het

platform Breda voor ledereen, Zet en de Gemeente Breda een webinar verzorgd dat positief is
ontvangen.

Trainingen en workshops
ln het jaar 2O20 zijn er geen trainingen of workshops gegeven. Naast corona speelt hier ook de
terughoudendheid van plaatselijke ondernemers (horeca) een rol.
ln

2O2O zijn alle workshops

voor de campagne "wonen met gemak" afgelast.

Bewustwording in samenwerking met Breda University of Applied Sciences (BUAS)
Vanuit Breda Gelijk, is ondersteuning geboden aan twee studenten van BUAS. Het ging om
vierdejaarsstudenten met een afstudeerproject over bewustwording van toegankelijkheid, in relatie
tot vrijetijdsbested i ng.

Vrijwilligers
Veel vrijwilligers van Breda Gelijk waren in 2020 door corona niet inzetbaar. Enkele
ervaringsdeskundige vrijwillÍgers zijn ondanks corona wel actief gebleven.

Aangepaste openbare toilet vanwege corona
Corona heeft ook beperkingen in de stad blootgelegd. Door de sluiting van de horeca en de toiletten
in winkels, bleken er geen (aangepaste) openbare toiletten te zijn. ln samenwerking met het platform
Breda voor ledereen en Zet is er tijdelijk een aangepast mobiel toilet geplaatst bij het Spanjaardsgat.
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lnclusief denken
lnclusief denken
Om mensen bewust te maken wat het is te leven met een beperking, zet Breda Gelijk vaak
ervaringsdeskundige vrijwilligers in. Zij kunnen als geen ander vertellen hoe hun leven er uit
ziet. Wat hun mogelijkheden zijn en soms ook hun beperkingen.
Dat die beperkingen juist door de aanwezigheid van corona een grote invloed hebben op
hun leven.
Soms was de uitvoering van activiteiten niet mogelijk door de maatregelen (het sluiten van
basisscholen), soms lag de beslissing bij een andere partij (Avans).

Ook de vrijwilligers "kozen" er voor geen risico te nemen.

werd een start gemaakt met het geven van voorlichting op de basisscholen. Alle
voorbereidende werkzaamheden waren verricht en een aantal lessen is nog gegeven voor
het dringende advies kwam om thuis te werken. Enige tijd later moesten de basisscholen
sluiten.
Daardoor zijn de gastlessen op de basisscholen en het organiseren van de Sportief Tour
komen te vervallen.
Er

Ook de zorgmarkt is dit jaar niet georganiseerd.
Ouders van kinderen met een beperking nemen geen risico en de 1,5 meter maatregel was
niet te garanderen.

Wat is er welgedaan?
Vrijwilligers
De verbinding met de vrijwilligers is nadrukkelijk in stand gehouden. Eenzaamheid lag op de
loer, juist voor deze doelgroep.
Ook is het belangrijk dat de vrijwilligers zich betrokken blijven voelen bij de organisatie.
Wanneer die betrokkenheid vervalt, is de kans groot dat ze zich terugtrekken als vrijwilliger.
Dit is niet wenselijk aangezien juist de inzet van ervaringsdeskundigheid Breda Gelijk
onderscheidt van andere organisaties.
Kleine initiatieven
Daarnaast zijn er acties geweest om ook anderen voor eenzaamheid te behoeden.
De servicemogelijkheden van de Bibliotheek Breda zijn onder de aandacht gebracht bij o.a
bewoners van zorgresidentie Vredenbergh en van Het Beemdhuis. Een kleinschalige
woonvorm voor mensen met dementie die gebruik hebben gemaakt van de themakoffers
voor mensen met dementie.
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De problematiek van mensen met longproblemen (en dus ook veel ex-covid patiënten) die

last hebben van hout gestookte haarden, is onder de aandacht gebracht op sociale media, bij
landelijke koepelorganisatie leder(ln) en bij het Platform Breda voor iedereen, gastvrij en
toegankelijk.
Een aantal vrijwilligers heeft ondersteuning gekregen vanwege coronaproblematiek. Denk

hierbij aan ondersteuning bij begeleiding naar de teststraat, of bij bezoek aan het ziekenhuis.
Er is meegewerkt aan een artikel in het magazine van Rollwithus, er is een artikel geïnitieerd

in Breda Vandaag, de gebruikelijke nieuwsbrieven zijn uitgebracht en regelmatig werd er iets
gepost op Facebook.
Ook heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met initiatiefnemer Chassé om cultuur
meer in de wijk te brengen. Met een aantal samenwerkingspartners is gekeken hoe dat op
een toegankelijke manier kon worden bewerkstelligd.
Sociaal netwerk van kinderen met een beperking
Er is aanvang genomen met het opstarten van een nieuw project, namelijk het onder de
aandacht brengen van de problematiek van een (te) klein sociaal netwerk bij kinderen met
een beperking.
Dit is tijdelijk stil gelegd, omdat we ouders niet extra wilden belasten in deze hectische tijd.
Zij zouden een belangrijke informatiebron zijn.
Daarnaast zouden de mogelijke uitkomsten niet de benodigde aandacht krijgen om
bewustzijn te creëren. ln 2O2L gaat hier zeker een vervolg op komen.
Breda Eenvoudig
Breda Gelijk is aangesloten bij Breda Eenvoudig. Een initiatief dat mede gedragen wordt
door samenwerkingspartners als GGD, Amphia ziekenhuis, gemeente Breda,
ZorgvoorelkaarBreda, Surplus, stichting ABC, het Taalhuis, enz.
Het doel is om te zorgen dat informatie op een begrijpelijke manier wordt verstrekt.
Breda Gelijk is aangesloten om te laten zien dat de groep mensen die moeite heeft met lezen
en schrijven nog veel groter is dan de 2,3 miljoen laaggeletterden. Ook mensen met een licht
verstandelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel enz.,zijn gebaat bij
eenvoudig taalgebruik.
Breda Gelijk zet zich hier op alle mogelijke manieren voor in.
Denk hierbij aan het hertalen (vereenvoudigen)van de vacature voor de Batsen, en andere
vormen van informatieverstrekking.
Ook aan het ontwikkelen van de Schrijfwijzer is bijgedragen. Een boekje met tips over hoe je

eenvoudig kunt schrijven.
Huh, wat bedoelt u?
Deelname aan de meldpuntactie om meldingen op te halen van burgers.Zijzijn gevraagd
naar hun "Huh, wat bedoelt u?" moment. Ook vrijwilligers van Breda Gelijk werden hierbij
ingezet.
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Ook bij de opvolging van deze meldingen waarbij organisaties worden geïnformeerd over
het belang van eenvoudige communicatie en waarbij wordt ingezet op verandering, is Breda
Gelijk actief.
Cursus

MooiWerk

Er is een filmpje gemaakt i.s.m. Rollwithus dat getoond wordt tijdens het geven van een

cursus via Mooi Werk. De cursus is mede ontwikkeld door Breda Gelijk en wordt gegeven
aan vrijwilligers in Breda die bewust worden gemaakt dat en hoe ze eenvoudig kunnen

communiceren.
De Schrijfwijzer wordt hierbij gebruikt als leidraad.
Helaas is deze cursus nog niet gegeven i.v.m. corona, maar zodra de mogelijkheid zich
voordoet, gaat dit alsnog plaatsvinden.
Jonge mantelzorgers
De samenwerking met StiB en andere partijen bleef bestaan. Ook is deelgenomen aan het

kwartaaloverleg met wethouder De Bie en aan de dialoogsessie met Missing Chapter.
Hierdoor ontstond een hernieuwd contact met het Regionaal samenwerkingsverband van
alle VO scholen.
ln het voorjaar van 2O2L wordt een presentatie gegeven aan alle interne begeleiders van
deze scholen. Doel is om vervolgens op alle scholen presentaties te geven om het bewustzijn
voor kinderen in een mantelzorgsituatie te vergroten.
Ook is nog een nieuwe jonge mantelzorger aangesloten die gaat participeren.
Samen met het StiB is een presentatie gegeven bij De Sleutel, een buurthuis met veel
bezoekers met een niet westerse achtergrond. De rol van ZorgvoorelkaarBreda en StiB is
daar onder de aandacht gebracht en er zijn praktische zaken opgepakt.
Ook is daar aandacht besteed aan "Huh, wat bedoelt u?", zodat ook mensen met een
taalachterstand weten waar ze ondersteuning kunnen krijgen.
Even leek het alsof door corona de werkzaamheden grotendeels kwamen te vervallen.
Om toch te zorgen dat de subsidie op een juiste manier werd ingezet, is gekeken naar

alternatieve manieren.
Na een gesprek met de bestuurder van StiB is gekeken of inzet van één van de
beleidsmedewerkers bij het StiB mogelijk was op detacheringsbasis.
StiB gaf later aan toch de voorkeur te geven aan eigen medewerkers aangezien het om
vertrouwelijke activiteiten gi ng.
Ook is inzet aangeboden bij de GGD maar deze gaf aan op een andere manier te werven en
had geen belangstelling.
Uiteindelijk bleek de inzet op andere projecten voldoende werkzaamheden op te leveren.
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lnclusief beleid
Breda Gelijk denkt actief mee over de vorming van beleid. Dat doen we gevraagd en ongevraagd

Lokaal beleid:

We hebben meegedacht over:
Nieuw plan mobiliteit;
De Omgevingsvisie en de inrichtíng van het centrum;
Onafha

n ke

I

ijke clientonde rsteu ni ng;

Toepassing covid maatregelen voor mensen met een beperking.
Daarnaast hebben we samen met andere partijen de bereikbaarheid van de corona teststraat en de
toegankelijkheid van de brug over de Belcrumhaven aan de orde gesteld.

Regionaal/landelijk:
We hebben onze kennis op peil gehouden. Ook dit stond voor een belangrijk deel in het teken van
corona. Denk hÍerbij aan de toegankelijkheid van stembureaus en de effecten van corona op mensen
die langdurig aangewezen zijn op een vorm van hulp.
Om op te hoogte te blijven hebben medewerkers en vrijwilligers bijeenkomsten en congressen
bijgewoond op zowel landelijk als plaatselijk niveau.

Digitaal panel:
ln 2019 heeft Breda Gelijk bij de leden van de thematafel inclusie het voorstel gelanceerd om een
digitaal panel te ontwikkelen. Voor deze bijeenkomst waren: Amarant, Prisma, Fameus, Hoormij,
MEE en VlSlO, laaggeletterden (Huh). De bedoelíng van het digitale panel is dat informatie
verzameld, geanalyseerd en onderbouwd kan worden op diverse thema's over toegankelijkheid en
inclusie. Daarnaast kunnen hiermee ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid
gemonitord worden. Met de inzet van een digitaal panel hoopt Breda Gelijk op een groter bereik en
ook meer jongeren met een beperking te interesseren. De eerste stappen zijn gezet maar de
ontwikkeling is door corona vertraagd.
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BREDA GELIJK!

#

voor een inctusieve stad

Stichting Breda Gelijk!
Nieuwe Prinsenkade 25
4811 VC Breda

www.breda-gelijk.nl
e-mail: info@breda-gelijk.nl

lnschrijfnr. Kamer van Koophandel: 20095160
Breda Gelijk stond

tot

13 september 2017 bekend onder de naam stichting Bredaas Centrum

Gehandicaptenbeleid.
Breda Gelijk behartigt de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte. De

stichting bestaat uit een bestuur, twee porttime beleidsmedewerkers en circo
30 gemotiveerde vrijwilligers die hun kennis en ervaring graag inzetten om anderen te
ondersteunen.

Samenstelling bestuur en ondersteuning
Bestuur
Stef van de Weerd

Voorzitter

Sylvia van Peer-Schakel

Penningmeester

Marcel Brans

Algemeen

Gertie Linssen

Personeelsbeleid

An van Damme

Secretaris

Breda Gelijk heeft twee betaalde medewerkers (totaal

Notten
Gwen van der Meer

Jeanet

t,2fte):

Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker

10

Verr.tntut0t,tr,lifltJ ctt,tiviteiten vr,ti'tt3rt:t.lt

i.:ic

liik tfl "'.{)}(,,

Ba la

ns

Stichti ng Breda Gel ijk!

Balans
2020
DEBET
Computers

2019

CREDIT

1.115,46

AÍschrijving computers

DEBET

CREDÍT

1.115,46
1.115.46

1.115,46

Materiële vaste activa
Rabobank rek crt
Rabobank spaarrekening

7.877,63

46.849,29

157.664,66

232.654,66

165.542,29

279.503,95

9.630,20

18.883,30

9.630,20

28.133,30

Kruisposten

Liquide middelen
Te ontvangen subsidies
Te ontvangen ToegankelÍjkheidsfonds 2019

Vorderingen

9.250,00

Reservering vakantiegeld /dagen

3.070,00

Af te dragen (ingeh) loonheffing

4.121,00

5.627,50

Schulden m.b.t. personeel

7.191,00

15.798,00

Nog te betalen diverse koslen

3.200,00

3.000,00

3.200,00

3.000,00

Nog te betalen kosten
Nog te besteden subsidie toegankelijkheid

Toegankelijkheidsfonds
Voorzien ing vrijwilligers vergoeding

Reservering kosten 2021

30.423,50

52.401,95

1.000,00

118.052,08

12.232,28

8.000,00

43.655,78

't78.454,03

Terug te betalen subsidies

21.978,45

Resultaat vorig boekjaar

6.966,22

Terug te betalen toegankelijkheidsfonds

Afrekening subsidie
Besiemmingsreserve peÍsoneelskosten

5.213,30
12.341,21

9.474,47

26.235,82

38.419,14

43.790,33

25.193,22

Bestemmingsreserve toegankelijkheidsfonds 20'1912021

Bestemm
Eigen vermogen

Kapitaal
Resultaat voor bestemmingsbesluit

Totalen:

10.170,50

19.613,22

31.852,94

38.495,55

57.046,16

58.108,77

2.942,74

1

2.942,74

1.5í9,90

22.717,67
176.287,95

176.287,95

.519,90

6.966,22

308.752,71

308.752,71

1.1.

Verrtn|wt-:ordt{)o acti'iitr:it?n vtin Bietle Gr:Iiik! ín

Il})A

Verlies en winstrekening
Stichti ng Breda Gel ijk!

Verlies & Winst
2020
DEBET
Subsidies

2019
CREDIT

DEBET

126.005,00

Subsidie 20í9 mee te nemen naar 2020

CREDIT
157.599,00

52.401,95

Subsidies

126.005,00

52.401,95

Rente

157.599,00
10.00

Giften/donaties

Overige inkomsten
Bruto salarissen

267,50

175,00

267,50

185,00

58.761,59

58.721,40

Werkg bijdr aanv verz
Pensioenpremies

Loonheffing soc verz

5.69í,76

4.820,41

't0.344,76

11.453,66

Vakantiegeld en dagen

2.805,02

Reiskosten

4.314,20

246,72

593,95

5.648,33

7.724,00

Uítkeringen UV/V/(ziekteveauirn)verzekering
Overige personeelskosten

Personeelskosten
Huren

2.163,00

80.652,97

85.504,81

4.538,40

4.538,40

Telefoonkosten
Webs ite-/lnternetkosten

231,99

566,78

1.076,35

í.064,80

498,19

545,19

PC-kosten
Kantoormaterialen
Lid maatschappen/abonnementen

Portikosten

69,81

í 8,99

330,00

322,50

27,30

52,52

401,26

393,01

Verzekeringen

2.973,89

2.762,66

Kosten jaarverslag

3.346,00

3.000,00

Kosten bestuur

280,29

291,6',1

Kosten uitbesteed werk

350,43

90,75

8.601,44

8.825,97

Vrijwill igersbijeenkomst kosten

424,24

582,55

Rente en bankkosten

109,39

119,40

41,59

174,67

23.300,57

23.349,80

Salarisverwerking

Kosten vrijwilligers

Overige kosten

Kantoor-/organisatie kst
Doorberekende uren

121 .684,50

Kosten van projecten en algemeen
Resultaat voor bestemmingsbesluit (pos.)

125.634,30

124.090,8-1

115.195,52

22.7',17,67

6.966,22

250.762,02

250.762,02

283.418,30

283.418,30

1.2
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Toelichting bij de balans en de verlies en winstrekening2020
Waa rderingsgrondslagen

De activa en passiva werden op nominale waarde gewaardeerd.

Kosten welke direct betrekking hebben op projecten, alsmede bijdragen van derden aan projecten,

werden rechtstreeks op het betreffende project geboekt.
Balans
M.q

k !_i?IÊ

_
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ln 2015 zijn twee laptops aangeschaft , zij zijn in drie jaar afgeschreven.
Liquide middelen
De post Rabobank rek crt geeft het bedrag aan dat direct beschikbaar is voor lopende uitgaven.
De post Rabobank spaarrekening betreft de apart gezette direct opeisbare gelden.
Vpr.d.eri.osen

De post Te ontvangen subsidies betreft de nog niet ontvangen

en lnclusie

2O2O

5%o

van de subsidie Zelfredzaamheid

(€3.370,25) en 2019 (€ 3.329,95)evenals SYovan de subsidie Bredase Agenda

Toegankelijkheid 2020 (€ 2.930,-).
5.ch.q I d e. n

-

n .h.t. psr 5-o..0 Ê I !
-

Onder de post Reservering vakantiegeld word het opgebouwde vakantiegeld geschaard. De Af te
dragen loonheffing betreft de maand december 2020 welke eind januari 2021 betaald is.
N-o-s. !.e.

h Ê ls ! e n.k a.$Ie n

De Nog te betalen diverse kosten betreffen de accountantskosten (€ 3.200)
8 e. s-er-ve rilt g. ks.s !p.n.

-2

Q2

1=

De nog te besteden subsidie ten behoeve van de toegankelijkheid hebben we gecorrigeerd met de

onvoorziene uitgaven in verband met de vervanging van de medewerkster toegankelijkheid.
Het Toegankelijkheidsfonds is in 2017 door de gemeente Breda gecreëerd om eigenaren of

exploitanten van onroerende zaken een tegemoetkoming te geven in kosten voor het aanpassen van
gebouwen en directe omgeving. Het fonds en het beheer zijn in beheer gegeven aan Breda Gelijk.
Het fonds was € 185.000 en bestemd voor 2O17 en 2018. ln deze jaren zijn tegemoetkomingen
toegekend en toegezegd voor in totaal € 22.947 ,92.
De gemeente heeft voorts € 44.OOO gereserveerd voor kosten in het kader van toegankelijkheid in
2079-202L zodat er in 201-9 € 118.052,08 resteerde. ln 2020 zijn de jaren 2Ot7 en 2018 afgewikkeld.
Derhalve is er € L08.577,43 voor de afwikkeling 2018 aan de gemeente terug betaald. Nu staat er nog
€ 1.000,- gereserveerd voor de roeivereniging uit Breda.

13

\t'eioni.vr;,tttrrjinq

tt:tit'ttt:iteit itnti Btedti Lir:liik! írt ,li,).,:'.C

De voorziening vrijwilligersvergoeding is vorig jaar ontstaan doordat we in overleg met de gemeente

vonden dat onze vrijwilligers toch iets meer voor hun bijdrage aan de maatschappij 'moesten' krijgen
dan de WV bon aan het einde van het jaar. Daar hun inzet en moeite lonend is voor de gehele
maatschappij. Dit jaar hebben de vrijwilligers dan ook een vergoeding gekregen voor de uren die ze
gemaakt hebben in 2019. ln 2O2O is er helaas niet veel doorgegaan waardoor de inzet van
vrijwilligers minder was dan te doen gebruikelijk. Maar wij hebben wel bij een aantal gelegenheden
kleine extra attenties naar onze vrijwilligers gedaan om ze enerzijds aan ons te binden en anderzijds
omdat juist zij het extra moeilijk hebben in deze corona tijd. Breda Gelijk is voornemens om in 2021
de activiteiten uit te voeren die de vrijwilligers nog tegoed hebben.

Af-r.e.Ke n ! n s s-tt-b.s d ie.
De terug te betalen subsidie betreft de afwikkeling over 2018. Alsook een stukje onvoorziene
!

uitgaven gedurende de maanden dat de medewerkster van toegankelijkheid ziek was/is.
Het resultaat vorig boekjaar is het resultaat over 2019.
E e- s-tenlrJ.t og

rp- s-q!.v.q.

-s-

Van de bestemmingsreserve toegankelijkheidsfonds 2Ot9/202Lis€6.642,61.in2020 besteed. Het

resterende bedrag €3'1,.852,94 is na overleg met de heer K. Dollekens beschikbaar voor

202'J,.

De bestemmingsreserve personeelskosten is in 2018 gevormd omdat Breda Gelijk volledig afhankelijk
is van gemeentelijke subsidies welke

altijd pas vlak voor een nieuw jaar worden toegekend. De
bestemmingsreserve moet ongeveer de helft van de jaarlijkse salariskosten worden om in geval van
het niet meer ontvangen van subsidie de organisatie te kunnen afbouwen.
E-iqe-o-.up.rnpgen

Het eigen vermogen ís het financiële resultaat dat in het verleden door Breda Gelijk is gerealiseerd
Daarnaast mochten wij in het kadervan de afwikkeling20tT/2OI8€1,.422,84 aan ons eigen

vermogen toevoegen.
Verlies en Winstrekening
S.u.b-s!d!e.s

De subsidies betreffen

a.

de toegekende subsidie m.b.t. het onderdeel inclusie, met het dossiernum mer 2O2O/00155 is

voor

b.

:

ontvangen. De totale subsidie bedraagt € 67.405,-.
de toegekende subsidie m.b.t. toegankelijkheid, met het dossiernum mer 2019/00789 en
2020/00216 is ook voor 95% ontvangen. De totale subsidie bedraagt € 58.600,-.
95Yo

9-v p. rjg e.

! n-k-o- -ry-$ t e n
Van Stichting Breda voor ledereen is nog een betaling van het voorgaande jaar ontvangen

P e. r s

ps Ie n

-o.n.e "e I s.k

De personeelskosten betreffen de twee medewerksters van Breda Gelijk. Salariëring vindt plaats
volgens de CAO Zorgen Welzijn.
De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds voorZorg en Welzijn.

1.4
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De Overige personeelskosten bestaan uit een dotatie aan de reserve personeelskosten, mocht de

gemeente onverhoopt geen subsidie meer verstrekken.
K s n t p p ry'p rg.q n ! s.q.t ie-k-q s-te- rt-

De post Huren heeft betrekking op de werkplekken die Breda Gelijk huurt bij de stichting Wij. De
verzeke ringe n betreffen aa nspra ke ijkhe id e n zie kteverzu im.
I

Bij de Kosten jaarverslag zijn de geschatte kosten opgenomen van de accountantscontrole van de
jaarrekening.
De Kosten van vrijwilligers betreffen een (klein) blijk van waardering voor de vrijwilligers zonder wie
Breda Gelijk niet zou kunnen functioneren. Dit jaar hebben we in het kadervan Corona wat extra

attenties zo af en toe gegeven. Daar juist onze doelgroep erg eenzaam en alleen is. Alsook willen we
de ervaringsdeskundigen aan ons binden. Daar w'rj ze graag terug zien als Corona voorbij is en we
onze les-activiteiten en schouwen weer op kunnen pakken. Er worden geen vrijwilligersvergoedingen
c.q. vergoedingen aan het bestuur betaald.

D-q-o. r-b-e-r-e.ke n d g. .tt-r e. n

Er is € 121.684,50 aan uren aan de diverse projecten van 2O2O doorberekend. De doorberekening

aan de projecten was tegen een uurtarief ad € 90,-.
K p s.t e-n .v g n - p r 9- i e- Q.ts.o.

De specificatie van het bedrag ad € 124.090,81 is:

Doorberekende uren Breda Gelijk algemeen
Doorberekende uren aan projecten Zelfredzaamheid
en lnclusie 2020
Doorberekende uren aan Bredase Agenda
Toegankelijkheid 2020
Totaal doorberekende uren

€

23.522,9I

€

59.068,62

€
€

4L499,28
724.090,8L

Resultaat
Breda Gelijk heeft op de basisactiviteiten een positief financieel resultaat (in de zin van minder

gemaakte kosten dan verstrekte subsidie) over 2O20 gerealiseerd van
€27.820,7L. Van het Toegankelijkheidsfonds 2019/2021. was ultimo 2020 nog € Breda 31.852,94
beschikbaar.
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Breda Geliik stelt de gemeente voor:
Om het bedrag van € 31.852,94wat nog beschikbaar is in het toegankelijkheidsfonds. Daarin te laten
staan en zoals besproken met de heer K. Dollekens te besteden in2O2t aan uitgaven van de

ondernemers in Breda tbv de toegankelijkheid voor mindervaliden.
Dit omdat 2O20, nu blijkt ook 202L, een speciaal jaar was waarin er niet veel mogelijk was.

ln Biilage 1:Samenvattingvan alle activiteiten 2020 staan alle activiteiten en projecten van Breda
Gelijk, gesplitst naar uren, directe kosten en bijdragen van derden.
ln Biilage 2: Financiële verantwoording basisactiviteiten 2020 Zelfredzaamheid en lnclusie (dossier
2020/OO1-5S wordt per project aangegeven wat de toegekende subsidie is geweest en welke kosten
er zijn gemaakt. Hier wordt eveneens een korte toelichting gegeven op het verschil hiertussen.

ln Biilase 3: Financiële verantwoording 2020 Bredase Agenda Toesankeliikheid (dossier 2020/00216\
wordt per onderdeel aangegeven wat de voor twee jaar toegekende subsidie is geweest en welke
kosten er in 2020 zijn gemaakt. Hier wordt eveneens per onderdeel een korte toelichting gegeven.
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Stichting Breda Gelijk!
Nieuwe Prinsenkade 25

48I I VC

BREDA

CONTROLEVERKIÁRI NG BETREFFEN DE DE' FINANCI ËLE

SU BSI DI

EVERANTTA'OORDI NG'

Afgegeven ten behoeve van gemeente Breda in het kadervan de verstrekte subsidie op basis van de
Algemene Subsidieverordening Breda 201 7.
Wij hebben bijgevoegde en door ons gewaarmerkte, financiële subsidieverantwoording 2020 van
Stichting Breda Gelijk! gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Stichting Breda Gelijk! is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële

subsidieverantwoording in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening Breda 2017.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële subsidieverantwoording mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële subsidieverantwoording
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de specifieke eisen zoals genoemd in het
controleprotocol artikel 3.1 .1, behorend bij de Algemene Subsidieverordening Gemeente Breda
2017. Dil vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
financiële subsidieverantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat.

controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden terverkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de financiële subsidieverantwoording. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico's dat de financiële subsidieverantwoording een afiruijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Een

BezoekadÍes: Cosunpark 10, Breda, Tel. +31 (O)88 O32O 600, Fax +31
Coríespondentieadres: Postbus 3462, 48OO DL Breda, info@esj.nl,

(0)162 45/

OO8

w.esj.nl

ESJ is aangesloten bij Allinial Global, een associatie van onaíhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren.
ESJ Aodlt

& fusuran@ is do hándelsnaam van ESJ Audit & Assurance B.V. gevesligd le BÍeda, Uitsluitend ESJ Audit & AssuÍane 8.V., ingêschÍovên bij de Kamer van

I
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opstellen van de financiële subsidieverantwoording door
Stichting Breda Celijkl, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn

in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niettot doel een oordeeltot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting Breda Celijk!
Een controle omvat tevens het evalueren van de toepassing van de gebruikte grondslagen voor de
financiële subsidieverantwoording.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordee I betreffende de fi nancië le su bsid ieve rantwoo rd i ng

Naar ons oordeel is de financiële subsidieverantwoording van Stichting Breda Gelijk! over 2020 in alle
van materieel zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening
Breda 201 7 en de verleningsbeschikking.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De financiële subsidieverantwoording is opgesteld om Stichting Breda Celijk! in staat te stellen te

voldoen aan de Algemene Subsidieverordening Breda 2017. De financiële subsidieverantwoording
hoeft derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is uitsluitend
bestemd voor Stichting Breda Celijk! en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt
door andere dan de Gemeente Breda.
Breda, 26 april2021

ESJ
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Bijlage

1-:

Samenvatting van alle activiteiten in 2020

Stichting Breda

G

elijk!

BULAGE 1: Samenvatting van alle activiteiten 202A
directe
uren

kosten

ontvangen
van derden

lotaal

4500 Alg uren Breda Gelijk!
4501 Jaarverslag uren
4505 Activiteitenplan/B reda doet!
4541 Vritwilliqersb iieenkomsl
4550 Vergaderingen {incl voorber notul etc)
.1560 PR (website en nieuwsbnef)
4610 Effent-college
4612 Avans
4613 Luzac
4615 Stichling 8Íeda voor ledereen
4570 Luslrum
4614 Reserve

15.356.25
483.75
1.168.50
1.608.75
2.237.25
2.204.23
90.00
236.25

120.00

17,91

137.9',1

tobat Breda Gettlr alaemeen

23-237-5A

,7,9,'

2t.522,E1

873
875

Voorlichtin0 scnolen
Jonqe mantelzorqers

877

Vrijwilligers

42.756.12
5.107.50
11.205.00

Íoáat Nolecten subidlsdoss iêr
880.

2A20/AO, 55

883.

2.205.00
135.00

882. Beheer ToeqankelíikheidsÍonds
lnfopunt vooÍ ondememefs
884 Traininqen
885 week van de to€gankelijkheid
886.

Awarenessdao/BU AS

Reserve

888.
88S

Weíeaamheden PlatÍorm

2244.25
s0,00
236.25

59.068"62
19.710,00
5.848.06
3.127.54
990.00

887

483.75
1.168,50
1.608.75
2.237,25

-267,50

WeÍkzaamh eden Breda Geliik I
Schouwen qebouwen en openbaÍe ruimten

881

15.356,25

117.50

972.0A

Diqitaal platÍoÍm

8.394.22

4í.499,28

tuÍaat proJeef€ln suËsidtedoss ter 2A20/002í 6
Aredase Agenda ToegankoltJirhet.t
totaal generaal

í24.090,81
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Bijlage 2: Financiele verantwoording basisactiviteiten in 2020

BIJIAGE:

2

Financiële verantwoording activiteiten 202O

Stichting Breda Gelijk!, instellingsnummer 525400
Dossier 20201O0L55
budget incl
indexering

item

besteding 2020

INCTUSIEF BREDA

Bevorderen inclusief denken
Er is één totaalbudget voor de activiteiten "Bevorderen
inclusief denken". Per item wordt derhalve het budget p.m.
gepresenteerd.

67.4O5,OO

t
106,I7

9.555,00
188,62

41,,25

3.712,50

68,31

6.147,50

L84,00

16.560,00

31,,75

2.857,50

41,,50

3.735,0

472,97

42.756,L2

afstem ming werkvormen/samenwerki ng andere org

38,75

3.487,50

presentaties op scholen en organisaties
bevorderen participatie ion ge mantelzorgers

2,OO

180,00

13,50

t.2I5,00

2

reserve/uitzoekwerk

2,50

225,00

57t,22

5.107,50

53,25

4.792,50

33,50

3.015,00

37,75

3.397,50

t24,50

11.205,00

3

59.068,62
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2r,10

ontvangen
uren

Ag uren Br€da Gelijk!

kosten

Activiteitenplan/Breda doet!

totaal
15.356,25

í5.356,25

Jaarverslag uren

van derden

483,75

483,75

1.168,50

1.'168,50

Vrijwi lligersbijeenkomst uren

1.608,75

1.608,75

Vergaderingen (incl voorber notul etc)

2.237,25

2.237,25

PR (website en nieuwsbrief)

2.204,25

2.204,25

Efíent -College
Avans

Stichting Brêda voor ledereên

Lustrum |

.

90,00

90,00

236,25

236,25

-267,50
'120,00

17,91

'137,91
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Verantwoording activiteiten van Breda Gelijk! in 2020

Bijlage 3: Financiële verantwoording 2020 Bredase Agenda Toegankelijkheid

BIJLAGE:

3 Financiële verantwoording 2020
Bredase Agenda Toegankelijkheid (BAT)

Stichting Breda Gelijk!, instellingsnummer 625400
Dossier 2020100216

item

besteding 2020

budget
bed rag
Er is één totaalbudget voor de vervolg-

u

ren

bedrag

58.500,00

agenda Bredase toegankelijkheid.

ln het jaarverslag is beschreven welke
activiteiten er zijn verricht
1

,tl,:,,.t,;.,1,11',:r

rl'j.)'t.ir

I,

1,...)r

schouwen or, voorber/planning
BAT schouwen div kosten
BAT

62,25

5.602,50

62,25

5.848,06

34,7s

3.t27,50

34,75

3.L27,50

245,56

2

BAT

3

toeg fonds beheer en overleg

llr,r;j)

r' 'l lr'l ::,

ill r'

BAT info ondern ontwikkeling

11,00

990,00

11,00

990,00

4
BAT
BAT

5

trainingen div kosten
trainingen

\r\,, ,t, !,', lt, I
BAT

week toeg

s0,00
0,75

67,50

0,7s

LL7,50

r trti.r ti:i r i,i
h

24,5O

2.205,00

24,5O

2.205,00

6
BAT awarenessdag/BUAS

1,50

135,00

1,50

135,00

10,80

972,00

10,90

972,OO

BAT wg

98,00

8.820,00

BAT wg

4L,OO

3.690,00

5,50
64,50

58s,00
5.805,00

9,00

810,00

7

BAT reserve
8

r.r,,:,

:: rt.t,

i.:i,lr

: r,, ltL,i

toeg, vergaderingen
toeg, activiteiten
BAT evenementenbeleid
BAT advisering gemeente
BAT reserve

2L9,00

19.710,00

9

Overleg andere partijen DP

38,00

3.420,00

Uren derden DP

22,77

2.O49,22

Reserve DP

32,50

2.925,OO

93,27
Totaal Bredase Agenda Toegankelijkheid

58.600

457,82

8.394,22

47.499,28

20
\/t:rt,1n1^,o,rrtjirrcl r..tc.lív!tr:iti-:ri \{itrj

L,}íí.:!l{1

Geiitkl iit ,!t),)t)

