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Corona pandemie
Door de maatregelen vanwege de corona pandemie liggen de activiteiten van BredaGelijk vanaf 11 maart 2020 voor een groot deel stil. De verwachting is dat de gemeente
de subsidie bedoeld voor personele kosten, continueert. De gemeente heeft daarover nu
(eind april 2020) nog geen formeel besluit genomen.
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Terugblik en vooruitblik
Op 20 september 2019 werd door de Europese Commissie een netwerkontmoeting
georganiseerd in Breda, gericht op Europese steden. Een mooie dag om te laten zien
waar Breda mee bezig is op het gebied van toegankelijkheid. Je bekijkt je eigen stad
dan toch ook even met de ogen van een buitenstaander.
Op 3 december 2019 vierden we ons 20 jarig bestaan. Ook dat is een moment om op
een andere manier te kijken. Er is veel gebeurd in twintig jaar. Toch is er nog veel te
doen. De toegankelijkheid van de binnenstad laat nog steeds te wensen over en
financieel staan mensen met langdurende beperkingen er niet florissant voor.
De samenwerking die in Breda gegroeid is op het gebied van toegankelijkheid en
inclusie is bijzonder en effectief. Maar dat betekent nog niet dat we klaar zijn.
Dit jaar is er een nieuwe Agenda Toegankelijkheid vastgesteld. Dat had wat voeten in
de aarde, waardoor er onduidelijkheid was over hoe we met het onderwerp
toegankelijkheid verder konden. Breda Gelijk is afhankelijk van subsidie, en als die
onduidelijk is of op zich laat wachten heeft dat direct gevolgen voor onze activiteiten.
Gelukkig ligt er een mooi nieuw plan met veel ambities en hebben we samen met veel
partijen het toegankelijkheidsakkoord getekend. Daarmee staan toegankelijkheid en
inclusie goed op de kaart in Breda.
In ons bestuur hebben we afscheid genomen van René Esselink. Hij heeft zich vele
jaren ingezet voor Breda Gelijk. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Het bestuur is dit
jaar versterkt met Sylvia van Peer - Schakel. Daar zijn we blij mee. Sylvia heeft de rol
van penningmeester op zich genomen.
Als laatste, maar niet onbelangrijk, hebben we dit jaar de arbeidsvoorwaarden
geactualiseerd. We hebben besloten de CAO Welzijn te volgen, waarbij we ons het
recht voorbehouden om niet op alle onderwerpen mee te bewegen. We zullen
aansluiten bij de salarisschalen en invulling geven aan periodieke verhoging en
eindejaarsuitkering, zoals die zijn afgesproken in de CAO.

Stef van de Weerd
voorzitter

Verantwoording activiteiten in 2019 van Breda Gelijk!

Pg. 4

1. Toegankelijkheid
Bredase Vervolgagenda Toegankelijkheid 2019 - 2020
Op 9 oktober 2019 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het toegankelijkheidsakkoord
ondertekend door 18 partijen, waaronder Breda Gelijk. Dit akkoord is een van de
speerpunten van de Bredase Vervolgagenda Toegankelijkheid 2019-2020. De agenda
werd halverwege 2019 gerealiseerd in nauwe samenwerking met gemeente, mensen uit
de doelgroep en diverse organisaties uit het sociale domein.
Deze tweede agenda werd later dan verwacht vastgesteld. Hierdoor was er de eerste
maanden van 2019 onduidelijkheid over de voortgang van de activiteiten in het kader van
de toegankelijkheid door Breda Gelijk en haar partners, Zet en het Platform Breda voor
iedereen.
Breda Gelijk zal in samenwerking met gemeente, Zet en het platform “Breda voor
iedereen” uitvoering geven aan de inhoud van de toegankelijkheidsagenda 2019/2020.

Bewustwording in samenwerking met Breda University of Applied
Sciences (BUAS)
Samen met studenten van de ‘Projectenfabriek’ van BUAS heeft een aantal van onze
vrijwilligers gewerkt aan nieuwe vormen om campagne te voeren voor een toegankelijke
stad. De eerste aanzet is er. Deze moet nog verder uitgewerkt worden.

Meedenken en adviseren over toegankelijkheid
Breda Gelijk heeft op verzoek van de Gemeente meegedacht over een groot aantal
onderwerpen:
-

De aanleg van de Nieuwe Mark;
Toegankelijke evenementen, herziening beleid;
De toegankelijkheid van het parcours tijdens de Vuelta wielerronde;
Prioritering aanpak toegankelijkheid publieke gebouwen;
Met de Wijkraad Heusdenhout over verandering van openbare ruimte;
Geleide lijnen in Valkenbergpark.
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Toegankelijkheidsfonds
Breda Gelijk beheert op verzoek van de gemeente het toegankelijkheidsfonds. Voor 2019
en 2020 is nog een bedrag van € 44.000 beschikbaar. Om zoveel mogelijk aanvragen te
kunnen blijven honoreren is de maximale vergoeding teruggebracht van € 5000 naar
€ 1000 per aanvraag. In 2019 zijn er 22 aanvragen toegekend.

Evenementen
Breda Gelijk heeft in 2019 actief meegedacht over het evenementenbeleid. Het is
belangrijk dat de toegankelijkheid van evenementen geen vrijblijvend onderwerp is. Dit
geldt voor alle evenementen die in Breda georganiseerd worden; grote en kleine. Samen
met het platform Breda voor Iedereen is op het nieuwe voorstel voor het
evenementenbeleid gereageerd.
Ook hebben we praktisch meegedacht over het gezamenlijk aanschaffen en beheren van
materialen die bruikbaar zijn voor toegankelijke evenementen.

Schouwen openbare ruimte
In 2019 zijn weer wijkschouwen uitgevoerd. Deze schouwen volgen de route van de
campagne “Wonen met Gemak” en kennen de volgende werkwijze. In de geselecteerde
wijken wordt eerst een workshop gegeven over de toegankelijke en aantrekkelijke
buitenruimte. Deze workshop vindt in nauwe samenwerking plaats met WIJ / Zorg Voor
Elkaar Breda. Tijdens de workshop geven de deelnemers aan welke knelpunten er in de
wijk zijn op het gebied van toegankelijkheid. Deze knelpunten vormen onderdeel van de
schouw die later in de wijk wordt gehouden. De schouw wordt in samenwerking met de
wijkraad, ervaringsdeskundigen van Breda Gelijk en de adviseur toegankelijkheid van de
gemeente Breda voorbereid en uitgevoerd. De adviseur toegankelijkheid maakt een
verslag van de schouw.
In 2019 heeft een schouw in de Heuvel, Zandberg-oost en Zandberg-west
plaatsgevonden.

Informatie voor ondernemers
Zowel op de website van het platform ‘Breda voor Iedereen’ als op de website van Breda
Gelijk staat informatie voor ondernemers en evenementenorganisatoren over
toegankelijkheid en het toegankelijkheidsfonds. De informatie is in 2019 herzien voor het
toegankelijkheidsfonds, de aanvragen en de bedragen. Voor de evenementen is de
checklist herzien.
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Naar aanleiding van de website en de diverse acties is regelmatig (telefonisch) contact
geweest met ondernemers (en is er ook emailverkeer geweest) om vragen (van
ondernemers) over toegankelijkheid en de werking van het fonds te beantwoorden.

Week van de toegankelijkheid
Dit jaar was een week te kort om alle activiteiten vorm te geven. Daarom werden de
verschillende activiteiten verspreid over twee weken. Het thema in 2019 was “vrijetijd,
natuur en cultuur”.
De activiteiten startten op 20 september met een voetbalwedstrijd NAC Breda- Excelsior.
Voorafgaand aan de aftrap betraden de 22 spelers en het arbitraal trio samen met
kinderen met een beperking het veld. Het was voor de kinderen en ouders weer een
bijzondere avond.
Op 24 september is door Breda Gelijk voorlichting gegeven aan ondernemers. Wat
kunnen zij doen om de toegankelijkheid te vergroten? Alle ondernemers hebben de
checklist toegankelijkheid ontvangen en gaan hiermee in Prinsenbeek aan de slag.
Op 5 oktober werd voor het eerst de Zorgmarkt Breda georganiseerd. De zorgmarkt
wordt georganiseerd voor ouders van kinderen met alle soorten van een beperking; denk
hierbij aan lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen. Zo kunnen ouders op
één punt informatie vinden over sportclubs en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding maar
ook over logeeropvang en bewindvoering. De zorgmarkt werd geopend door wethouder
Haagh.
Op 8 oktober werden er lessen verzorgd door verschillende ervaringsdeskundigen voor
de leerlingen van het voormalig Vitalis college. Wat betekent het om met een beperking
te leven? De lessen werden verzorgd door Magazijn 076, Rollwithus en Breda Gelijk.
Op 9 oktober was de Bredase dag van de toegankelijkheid. Het middag- en
avondprogramma stonden in het teken van het cultureel erfgoed en aandacht voor de
natuur. Door de afdeling cultureel erfgoed werd een presentatie gegeven in de Waalse
kerk. Daarna werden de deelnemers rondgeleid door de historische binnenstad van
Breda waarna het gezelschap naar de Rooi Pannen liep, gehuisvest in de voormalige
Seeligh kazerne.
Op de avond, die vooral door de gemeente Breda is georganiseerd, stond het vieren van
het winnen van de EU Access City Award 2019 centraal. Volgens de EU won Breda deze
prijs vanwege de unieke samenwerking tussen partners in de stad. Ook werd op deze
avond de volgende stap in dit samenwerkingsproces gezet met de lancering van het
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Lokaal Toegankelijkheidsakkoord door wethouder Haagh en de ondertekening hiervan
door gemeente Breda en netwerkpartners. Ook Breda Gelijk tekende natuurlijk.

Trainingen
Training voor horeca personeel:
Breda Gelijk heeft samen met ZET en de Koninklijke horeca gewerkt aan de
voorbereidingen van een training voor horeca personeel. Echter, de training is door
gebrek aan belangstelling niet doorgegaan.
Training voor evenementenorganisatoren:
Breda Gelijk heeft samen met BEO en Zet gewerkt aan de voorbereidingen van een
bijeenkomst voor evenementenorganisaties. Helaas bleek ook voor deze bijeenkomst
onvoldoende animo te zijn.
Training bejegening:
Ter voorbereiding op de Bredase dag van de toegankelijkheid op 9 oktober 2019 heeft
Breda Gelijk in samenwerking met ZET een training gegeven aan leerlingen van de Rooi
Pannen. De training was gericht op “hoe ga je om met mensen met diverse
beperkingen”?
Workshop ‘leren door ervaren’:
Breda Gelijk werd gevraagd een “ Leren door Ervaren” workshop over toegankelijkheid te
geven aan deelnemers van de landelijke Koplopers groep, die bij de gemeente Breda op
bezoek waren. Ook waren er bezoekers uit de steden die de Acces City Award ooit
wonnen aanwezig; zij kregen deze workshop in het najaar.
Workshop aantrekkelijke en toegankelijke buitenruimte:
Samen met Wij werd een programma verzorgd voor inwoners van de wijken:
-

Boeimeer / Ruiterbos
Zandberg
Tuinzigt
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Vrijwilligers
De vrijwilligers van Breda Gelijk zetten zich vaak en op verschillende manieren in.
Belangrijke activiteiten zijn: voorlichting, schouwen van buitenruimten, gemeentelijke
panden en stemlokalen, en evenementen. Maar ook nemen ze deel aan plaatselijke en
landelijke bijeenkomsten/congressen.
De vrijwilligers ontvangen nu nog een onkostenvergoeding. In de vervolgagenda is er
ruimte opgenomen voor een vrijwilligersvergoeding. In 2020 zal invulling gegeven worden
aan deze vrijwilligersvergoeding.
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2. Inclusief denken
Om leerlingen, professionals en inwoners van Breda bewust te maken hoe het is om te
leven met (iemand met) een beperking, werd een aantal activiteiten georganiseerd.
Hoe kunnen mensen met een beperking gelijkwaardig zijn, erbij horen en mee doen? Wat
hebben ze daarvoor nodig en hoe ziet hun leven (ook voor jonge mantelzorgers) er uit?

Voorlichting scholen
Ervaringsdeskundigen met een beperking gaven les op basisscholen en enkele scholen
van voortgezet speciaal onderwijs. De coördinator faciliteerde, coördineerde, gaf
deskundigheidsbevordering en gaf daarnaast zelf ook les.
Ook het onderwerp jonge mantelzorgers werd besproken.
Bereik: drie nieuwe scholen zijn aangetrokken wat het aantal op 22 scholen brengt. In 39
groepen werd lesgegeven waarmee het bereikte aantal kinderen op 975 ligt. Aanwezige
ouders en leerkrachten brengt het totaal op +/- 1050.
Resultaat: kinderen zijn zich meer bewust wat het betekent om te leven met een
beperking. Er is meer begrip, ook onder elkaar, voor kinderen die zelf als jonge
mantelzorgers in de klas aanwezig blijken te zijn.

Wmo klantmanagers
Naar aanleiding van de campagne Ongehoord/Ongezien heeft Breda Gelijk het initiatief
genomen om in samenwerking met Koninklijke Visio en De stichting Hoormij een
presentatie te geven aan de Wmo klantmanagers. Bereik: alle Wmo klantmanagers
waren aanwezig (34 op dat moment).
Resultaat: Zij hebben meer kennis gekregen over de problematiek. Daardoor kunnen zij
beter bepalen of een ondersteuningsvraag bij de Wmo gehonoreerd kan worden
(indicatie afgeven).
De volgende mail (zie kader) die Breda Gelijk ontving, illustreert dat de kennis ook
daadwerkelijk is toegenomen.
Gisteren heb ik een gesprek gehad met een klantmanager WMO van de gemeente
Breda. Zij herinnerde zich mij van de bijeenkomst voor klantmanagers van de gemeente
Breda afgelopen februari. Ze had ook inhoudelijk wat opgestoken want ik praatte duidelijk
tegen iemand die van de ongemakken bij zintuigelijke beperkingen al eerder gehoord
had. Dus dank je wel voor je inspanningen om deze voorlichting voor elkaar te krijgen.
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Curio (voorheen Vitalis)
In de week van de toegankelijkheid werd een aantal lessen gegeven door
ervaringsdeskundigen met als doel de toekomstige beroepsgroep voor te lichten.
Daarnaast heeft een jonge mantelzorger haar verhaal verteld, wat veel reacties en
herkenning losmaakte.
In samenwerking met Rollwithus is aan deze dag vorm gegeven.
Resultaat :De studenten (+/- 50) gaan beter voorbereid het werkveld in.

Breda Eenvoudig: ”Huh, wat bedoelt u?”
Met negen andere organisaties werd een start gemaakt met een pilot om zorg- en
welzijnsorganisaties eenvoudiger te laten communiceren. Alle inwoners van Breda
moeten informatie die ze krijgen van organisaties kunnen begrijpen en daarnaast altijd
iemand telefonisch kunnen spreken. De pilot was bedoeld voor inwoners die moeite
hebben met lezen en schrijven.
Breda Gelijk ziet dat de doelgroep veel groter is: mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel, met een licht verstandelijke beperking, met autisme, met een anderstalige
achtergrond enz.
Samen met enkele vrijwilligers, ZveB, de nieuwe Veste en de stichting ABC werd de
Schrijfwijzer ontwikkeld. Dat is een boekje met tips hoe je eenvoudiger teksten kunt
schrijven met behulp van pictogrammen, foto’s en een duidelijke lay-out.
De inspanningen bleven niet beperkt tot de directe deelnemers maar bereikten via
ambassadeurs ook de overige vrijwilligers van de deelnemende organisaties die niet
rechtsreeks betrokken waren bij de pilot. Verder spreidt het zich als een olievlek uit en
zijn geen precieze cijfers over het bereik te geven.
Het resultaat is dat mensen zich niet buitengesloten voelen, zij meer zelfredzaam zijn en
minder in de problemen komen.

Zorgmarkt Breda
In samenwerking met Club Kruimel, ZveB, de gemeente Breda, Grote Broer/Grote Zus,
Curio en enkele vrijwilligers is de zorgmarkt georganiseerd.
De zorgmarkt stelt ouders van kinderen met een beperking in staat om in enkele uren
informatie te krijgen over hulpmiddelen, vrijetijdsbesteding, ondersteuning, logeeropvang
e.d.
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Deze zorgmarkt is uniek in Nederland en vond plaats op Curio. Leerlingen van diverse
opleidingen werden ingezet om van deze dag een succes te maken. In ruil daarvoor
kregen zij les door ervaringsdeskundigen met een beperking.
Het bereik bedroeg ongeveer 200 personen.
Het resultaat was dat veel standhouders hun netwerk vergrootten. Veel bezoekers waren
zeer te spreken over de informatie. Herhaling en uitbreiding wordt wenselijk gevonden.

Sportief Tour
Om kinderen met en zonder beperking te laten zien hoe ieder op zijn/haar manier sport
ervaart en om onderling begrip te bevorderen, wordt (jaarlijks) de Sportief Tour
georganiseerd.
Kinderen uit het speciaal onderwijs, groep 8 van een reguliere basisschool, Grote
Broer/Grote Zus en leerlingen van VSO waren allen aanwezig om zoveel mogelijk van
elkaar te leren.
In totaal werden 100 kinderen met +/- 60 begeleiders en leerkrachten bereikt.
De beleidsmedewerker organiseerde deze dag met een vaste vrijwilliger. Daarbij was er
op de dag zelf ondersteuning van andere vrijwilligers.

20 jarig bestaan Breda Gelijk!
Op 3 december 2019 werd dit jubileum gevierd. Om te onderstrepen hoe belangrijk
ervaringsdeskundigheid is, werd door diverse ervaringsdeskundige vrijwilligers (en een
enkele betaalde ervaringsdeskundige betaald professional) een pitch gehouden. Zij
kwamen uit diverse doelgroepen waarvoor Breda Gelijk de belangen behartigt.
Bezoekers waren geraakt door hun verhalen en werden zich bewust met welke
uitdagingen deze ervaringsdeskundigen te maken hebben.
Verder bood het lustrum een terugblik naar het verleden en een blik in de toekomst:
welke rol ligt er voor Breda Gelijk volgens samenwerkingspartners zoals de gemeente
Breda in de toekomst en op welke manier wordt samenwerking gecontinueerd?
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3. Inclusief beleid
Meedenken over beleid
Breda Gelijk heeft in 2019 over verschillende beleidsonderwerpen actief meegedacht.
Het betreft onder andere:
-

Ontwikkeling van omgevingswet;
Campagne over eenzaamheid;
Ontwikkelen inclusie agenda;
Onafhankelijke clientondersteuning.

Op peil houden van kennis
Voor Breda Gelijk betekent dit dat medewerkers en vrijwilligers up-to-date informatie
hebben over actuele onderwerpen en deze kennis ook aan derden kunnen overdragen.
Hiervoor hebben medewerkers en vrijwilligers/ervaringsdeskundigen bijeenkomsten en
congressen bijgewoond op zowel landelijk als plaatselijk niveau.

Netwerkontwikkeling
Breda Gelijk heeft een start gemaakt om de thematafel inclusie weer bij elkaar te roepen.
Ditmaal met de leden: Amarant, Prisma, Fameus, Hoormij, MEE en VISIO. Besloten is
om de mogelijkheid van een digitaal panel te verkennen.
De bedoeling 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 gemonitord worden. Doel is om meer
ervaringsdeskundigen te betrekken. Het is voor Breda Gelijk een grote uitdaging om
ervaringsdeskundigen te mobiliseren. Veel van hen gaan naar school of zijn aan het
werk. Dat is natuurlijk een goede zaak. Door een digitaal panel kunnen ze toch betrokken
en bevraagd worden. Breda Gelijk zoekt nog naar geschikte software voor de realisatie
van het digitaal panel.
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4. Overige activiteiten
Vrijwilligersbijeenkomst
Om onze waardering voor de inzet van onze vrijwilligers te tonen, werd net voor de
zomervakantie een bijeenkomst georganiseerd. Voorafgaand ontvingen de vrijwilligers
een enquête met vragen over onze eigen (interne) communicatie als Breda Gelijk.
Tijdens de bijeenkomst zelf werd uitleg gegeven over de activiteiten van “Huh, wat
bedoelt u?”
Iedereen werd uitgenodigd ons vooral te laten weten als tekst niet duidelijk is,
verbeterpunten aan te geven en door te geven wanneer vrijwilligers met onbegrijpelijke
tekst in aanraking komen.

Project dag Effent college Oosterhout
Ongeveer 15 vrijwilligers werkten mee aan de jaarlijkse project dag “EFFE aNders en
Toch gelijk”. Zij maakten leerlingen bewust wat het is te leven met een beperking. Op
aangeven van Breda Gelijk deed dit jaar ook Radar mee. Hierdoor konden we het thema
diversiteit meer inhoud geven. Samen met drie andere organisaties werden 150
leerlingen bereikt. De bewustwording dat er ook andere manieren van leven zijn, werd
hiermee vergroot.
Financiering verloopt via het ROC.

Project week Hoge school Avans
Om toekomstig fysiotherapeuten bekend te maken met de doelgroep, wordt jaarlijks
meegewerkt aan de project week.
Ongeveer 200 studenten krijgen meer inzicht in de specifieke behoeften van mensen met
een beperking. 20 ervaringsdeskundigen gaven in deze week les of begeleidden
studenten tijdens het Leren door Ervaren. Hierbij maakten de studenten een tour door de
stad waarbij ze diverse beperkingen opgelegd kregen. Samenwerking vond plaats met
Stichting BAS en Rollwithus.
Financiering verloopt via Avans.

Website/ Facebook/ nieuwsbrieven
Om de achterban op de hoogte te houden van wat er speelt in met name Breda, wordt er
regelmatig informatie gepost of geplaatst of beschreven in een nieuwsbrief.
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Deze informatie wordt altijd op B1 niveau geschreven zodat in principe iedereen de tekst
kan begrijpen.
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Sponsors
Breda Gelijk kon haar activiteiten in 2019 primair uitvoeren dankzij de subsidies van de
gemeente Breda.

De voorlichting aan leerlingen van basisscholen en de Sportief Tour werden mede
mogelijk gemaakt door:

-

Albert Heijn Valkeniersplein
ISPC
Jeugdland Ulvenhout
Mediplus
Perfetti Van Melle
Sports Jumper
Stichting BAS
Hero
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Meldcode huiselijk geweld, mishandeling
en ontspoorde zorg
Breda Gelijk voert geen activiteiten uit waarbij medewerkers of vrijwilligers in direct 1 op 1
contact komen met individuen. Hierdoor is het geven van informatie hierover niet
noodzakelijk.
Mochten activiteiten worden opgezet waarbij dit wel aan de orde is, dan kan er contact
worden gelegd met de aandachtfunctionaris van WIJ om dit verder handen en voeten te
geven.
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Gegevens van de Stichting

Stichting Breda Gelijk!
Nieuwe Prinsenkade 25
4811 VC Breda
www.breda-gelijk.nl
e-mail: info@breda-gelijk.nl
Inschrijfnr. 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 parttime beleidsmedewerkers en circa 30
gemotiveerde vrijwilligers die hun kennis en ervaring graag inzetten om anderen te
ondersteunen.

Samenstelling bestuur en ondersteuning
Bestuur
Stef van de Weerd
René Esselink
Sylvia van Peer-Schakel
Marcel Brans
Gertie Linssen

Voorzitter
Penningmeester (tot 1/6/2019)
Penningmeester (vanaf 1/6/2019)
Algemeen
Personeelsbeleid

Breda Gelijk had in 2019 twee betaalde krachten:
Jeanet Notten
Gwen van der Meer

Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker
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Stichting Breda Gelijk!
Verlies & Winst rekening
2019
DEBET
Subsidies

2018
CREDIT
157.599,00

Nog te besteden subsidie Toegankelijkheid
Subsidie 2019 mee te nemen naar 2020
Subsidies

52.401,95

Overige inkomsten

Pensioenpremies
Loonheffing soc verz
Vakantiegeld
Reiskosten

Personeelskosten
Huren
Telefoonkosten
Website-/Internetkosten
PC-kosten
Kantoormaterialen
Lidmaatschappen/abonnementen
Portikosten

157.599,00

171.317,61

10,00

16,13

175,00

-

185,00

16,13

58.761,59

52.964,29

-

-

4.820,41

4.928,37

11.453,66

10.235,28

4.314,20

4.088,07

593,95

Uitkeringen UWV/(ziekteverzuim-)verzekering
Overige personeelskosten

176.530,91

52.401,95

Giften/donaties

Werkg bijdr aanv verz

322,55
2.163,00

2.408,80

7.724,00

6.142,03

85.504,81

76.271,79

4.538,40

5.088,84

566,78

376,69

1.064,80

1.028,50

545,19

448,64

18,99

142,72

322,50

337,90

52,52

35,45

393,01

379,81

Verzekeringen

2.762,66

1.707,37

Kosten jaarverslag

3.000,00

3.000,00

291,61

206,10

Salarisverwerking

Kosten bestuur
Kosten uitbesteed werk
Kosten vrijwilligers

90,75

-

8.825,97

738,85

Vrijwilligersbijeenkomst kosten

582,55

799,53

Rente en bankkosten

119,40

120,33

Overige kosten

174,67

697,96

23.349,80

15.108,69

Kantoor-/organisatiekst
Doorberekende uren
Kosten van projecten en algemeen
Resultaat voor bestemmingsbesluit (pos.)

CREDIT

5.213,30

Rente

Bruto salarissen

DEBET

125.634,30

118.088,75

115.195,52

171.806,19

6.966,22

26.235,82

283.418,30

283.418,30

289.422,49

289.422,49
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Toelichting bij Balans en Verlies- en Winstrekening 2019
Waarderingsgrondslagen
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
Materiële vaste activa
In 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
waarover rente wordt ontvangen.
Vorderingen
De post Te ontvangen subsidies betreft de nog niet ontvangen 5% van de subsidie
Zelfredzaamheid en Inclusie 2017 (€ 3.263,04), 2018 inclusief indexering (€ 3.290,31) en
2019 (€ 3.329,95) evenals 5% van de subsidie Bredase Agenda Toegankelijkheid (€
9.000,-).
Het bedrag ad € 9.250 Te ontvangen Toegankelijkheidsfonds is 5% van de door de
gemeente beschikbaar gestelde gelden voor dit fonds.
Schulden m.b.t. personeel
Onder de post Reservering vakantiegeld is naast het opgebouwde vakantiegeld
eveneens opgenomen een verplichting wegens nog niet opgenomen vakantiedagen. De
Af te dragen loonheffing betreft de maand december 2019 welke eind januari 2020
betaald is.
Schulden overig
De Nog te betalen diverse kosten betreffen de accountantskosten (€ 3.000). De hier
ultimo 2018 opgenomen bedragen zijn in 2019 betaald c.q. vrijgevallen in de post
voorziening lustrum.
De terug te betalen subsidie betreft het saldo van de activiteiten 2017/2018 in het kader
van de Bredase Agenda Toegankelijkheid.
De subsidie ten behoeve van de toegankelijkheid verkregen in 2019 willen we graag
meenemen naar 2020. Daar we deze pas in het 4e kwartaal hebben verkregen en er dus
weinig mee konden doen. Dit betreft de € 66.599 en de € 91.000 minus alle uitgaven
alsook de voorziening vrijwilligers vergoeding a € 16.000 voor de jaren 2019/2020. Deze
zat in de € 91.000 maar aangezien wij deze ook pas op het eind van 2019 hebben mogen
ontvangen, hebben wij nog geen mogelijkheid gezien deze aan onze vrijwilligers uit te
betalen. Vandaar dat we voor het jaar 2020 ook een voorziening vrijwilligersvergoeding
hebben gevormd.
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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 2017 en 2018. In
deze jaren zijn tegemoetkomingen toegekend en toegezegd voor in totaal € 22.947,92.
De gemeente heeft voorts € 44.000 gereserveerd voor kosten in het kader van
toegankelijkheid in 2019-2021 zodat er € 118.052,08 resteert.
Van het toegankelijkheidsfonds 2019/2021 is € 5.504,45 in 2019 besteed.
De voorziening lustrum werd in 2018 gevormd voor het 20-jarig bestaan van Breda Gelijk
in 2019. Deze activiteit is gevierd en derhalve afgerond.
De voorziening 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 voorziening moet ongeveer de helft van de jaarlijkse salariskosten
worden om in geval van het niet meer ontvangen van subsidie de organisatie te kunnen
afbouwen.
Het resultaat van de boekjaren 2017 en 2018 is nog niet afgewerkt door het ontbreken
van de subsidievaststellingen. Derhalve willen wij de gemeente vragen deze
subsidievaststelling dit jaar te bevestigen zodat 2017 en 2018 dit jaar afgewikkeld kunnen
worden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het financiële resultaat dat in het verleden door Breda Gelijk is
gerealiseerd.

Verlies en Winstrekening
Subsidies
De subsidies betreffen:
a. de toegekende subsidie met het dossiernummer 2019/00179. Van het
totaalbedrag ad € 66.599,- is 5% (zijnde € 3.329,95) nog niet ontvangen, dit
wordt bij de vaststelling van de resultaten 2019 door de gemeente afgewikkeld;
b. de toegekende subsidie met het dossiernummer 2019/00789 en 2020/00216 is
€ 91.000,- volledig ontvangen. Hiervan is € 32.500,- bestemd voor de activiteiten
m.b.t. toegankelijkheid.
Daarnaast hebben we € 52.401,95 aan verkregen subsidies meegenomen naar 2020. Dit
omdat we in 2019 geen mogelijkheid hebben gezien dit geld uit te geven. Daar we dit
redelijk laat in het kalenderjaar gestort hebben gekregen.

Overige inkomsten
De rente is ontvangen over het op de spaarrekening bij de Rabobank geplaatste bedrag.
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Personeelskosten
De personeelskosten betreffen de twee medewerksters van Breda Gelijk. Salariëring
vond t/m augustus plaats volgens specifieke afspraken. Met ingang van september wordt
de CAO Zorg en Welzijn gevolgd.
De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn.
Van de belastingdienst is een tegemoetkoming loondomein ontvangen.
In de Overige personeelskosten zijn de kosten van nog niet opgenomen verlofdagen
opgenomen alsmede een dotatie aan de reserve personeelskosten.
Kantoor-/organisatiekosten
De post Huren heeft betrekking op de werkplekken die Breda Gelijk huurt bij de stichting
Wij. De verzekeringen betreffen aansprakelijkheid en ziekteverzuim.
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. Er worden geen
vrijwilligersvergoedingen c.q. vergoedingen aan het bestuur betaald. In de Kosten van
vrijwilligers zit nu ook de reservering voor de voorziening vrijwilligers vergoeding a
€ 8.000 (voor 2020). Daar wij voor het eerst in 2019 van de gemeente toestemming
hebben gekregen om iets meer dan een (klein) blijk van waardering te gaan doen voor
het komende jaar.
Doorberekende uren
Er is € 125.634,30 aan uren aan de diverse projecten van 2019 doorberekend. De
doorberekening aan de projecten was tegen een uurtarief ad € 72,-.
Kosten van projecten
De specificatie van het bedrag ad € 115.195,52 is:
Doorberekende uren Breda Gelijk algemeen
Doorberekende uren aan projecten Zelfredzaamheid
en Inclusie 2019
Doorberekende uren aan Bredase Agenda
Toegankelijkheid 2019

€

29.671,95

€

44.185,05

€

47.877,30

Totaal doorberekende uren
Directe kosten van projecten
Van derden ontvangen

€ 121.734,30
€
1.405,22
€ - 7.944,00
€ 115.195,52

De directe kosten van de projecten bestaan uit door derden verrichte werkzaamheden, uit
onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en materiaalkosten.

Resultaat
Breda Gelijk heeft op de basisactiviteiten een positief financieel resultaat (in de zin van
minder gemaakte kosten dan verstrekte subsidie) over 2019 gerealiseerd van € 6.966,22
(2018: € 26.235,82). Dit komt natuurlijk omdat er een gedeelte is bestempeld als een
voorziening en is doorgezet naar 2020. Daarnaast zouden we graag zien dat de
gemeente de jaren 2017 en 2018 zou afwikkelen.
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De kosten van de activiteiten in het kader van de Bredase Agenda Toegankelijkheid
waren € 17.783,90 hoger dan het beschikbare budget. Van het Toegankelijkheidsfonds
2019/2021 was ultimo 2019 nog € 38.495,55 beschikbaar.

Breda Gelijk stelt de gemeente voor:
a. om het saldo van de diverse projecten binnen de activiteiten Zelfredzaamheid en
Inclusie (subsidienummer 2019/00179 en 2019/00789) met elkaar te salderen en
dit bedrag (€ 86.185,85), onder aftrek van de nog niet uitbetaalde 5% (€
3.329,95) mee te mogen nemen naar 2020. Daar is ook de voorziening voor
gemaakt.
b. Om de jaren 2017 en 2018 financieel af te wikkelen en derhalve € 32.023,68
terug te betalen.

toegekend
toegekend 2019/00179
toegekend 2019/00789
uitgaven 2017
uitgaven 2018
uitgaven 2019
5% ingehouden
terug te betalen

c.

Reguliere activiteiten
activiteiten
activiteiten
activiteiten
2017
2018
2019
65.260,73
65.806,19
66.599,00
58.500,00
-52.919,52
-39.570,37
-38.913,15
12.341,21
26.235,82
86.185,85
-3.263,04
-3.290,31
-3.329,95
9.078,17
22.945,51
82.855,90

Om het saldo van de Bredase Agenda Toegankelijkheid te salderen met het
toegankelijkheidsfonds en het saldo daarvan € 87.231,48, berekend conform
onderstaand overzicht, te laten terugbetalen.

toegekend
uitgaven 2017
uitgaven 2018
uitgaven 2019
over van reservering 2018
naar 2019-2021
5% ingehouden
te ontvangen/terug te betalen

Bredaase Agenda Toegankelijkheid
activiteiten
activiteiten
toegankelijk2017-2018
2019
heidsfonds
180.000,00
32.500,00
185.000,00
-69.275,28
-500,00
-105.511,42
-31.922,57
-50.283,90
9.474,65
5.213,30
-17.783,90
162.052,08
-44.000,00
-9.000,00
-9.250,00
-3.786,70
-17.783,90
108.802,08

87.231,48
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In Bijlage 1: Samenvatting van alle activiteiten 2019 staan alle activiteiten en projecten
van Breda Gelijk, gesplitst naar uren, directe kosten en bijdragen van derden.
In Bijlage 2: Financiële verantwoording basisactiviteiten 2019 Zelfredzaamheid en
Inclusie (dossier 2019/00179 en 2019/00789) 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.
In Bijlage 3: Financiële verantwoording 2019 Bredase Agenda Toegankelijkheid (dossier
2017/00529) wordt per onderdeel aangegeven wat de voor twee jaar toegekende
subsidie is geweest en welke kosten er in 2019 zijn gemaakt. Hier wordt eveneens per
onderdeel een korte toelichting gegeven.
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Stichting Breda Gelijk!
BIJLAGE 1: Samenvatting van alle activiteiten 2019

uren
4500
4501
4505
4510
4520
4530
4541
4550
4560
4610
4611

Alg uren Breda Gelijk!
Jaarverslag uren
Activiteitenplan
Vrijwill tevredenh onderzoek
Signaleren knelpunten
Vrijwilligersbijeenkomst uren
Vergaderingen (incl voorber notul etc)
PR (website en nieuwsbrief)
Lustrum
Effent
Avans

14.652,00
503,25
2.037,75
882,75
115,50
2.062,50
3.634,95
1.435,50
2.367,75
668,25
1.311,75

totaal Breda Gelijk algemeen

ontvangen
van derden

totaal

35,05

-576,00
-1.170,00

14.652,00
503,25
2.037,75
882,75
115,50
2.062,50
3.634,95
1.435,50
405,22
92,25
176,80

29.671,95

-1.927,48

-1.746,00

25.998,47

34.778,25
1.008,00

475,68
242,00

-6.198,00

29.055,93
1.250,00

5.688,00
2.710,80

208,42

totaal projecten subsidiedossier 2019/00179 en 00789

44.185,05

926,10

Schouwen gebouwen en openbare ruimten
Beheer Toegankelijkheidsfonds
Infopunt voor ondernemers
Trainingen
Week van de toegankelijkheid
Awarenessdag
Beleidsmatige inbedding en monitoring
Werkzaamheden Platform
Werkzaamheden Breda Gelijk!

3.096,00
4.770,00
976,00
2.036,00
6.948,00
2.880,00
1.296,00
1.213,50
24.661,80

651,34
912,56

totaal projecten subsidiedossier 2019/00789
Bredase Agenda Toegankelijkheid

47.877,30

2.406,60

121.734,30

1.405,22

873. Voorlichting scholen en Sportief tour
874. Inclusief denken bevorderen in het onderwijs
Mantelzorgvriendelijk onderwijs
875.
877. Participatie van mensen met een beperking

881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
880.

directe
kosten

totaal generaal
overloop van in 2018 geboekte uren
totaal in 2019 doorbelaste uren

3.900,00
125.634,30

-1.962,53

25.998,47

5.896,42
2.710,80
-6.198,00

38.913,15

38.913,15

3.747,34
5.682,56
976,00
2.071,00
7.371,00
2.880,00
1.296,00
1.213,50
25.046,50

35,00
423,00

384,70
-

-7.944,00

50.283,90

50.283,90

115.195,52

115.195,52
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BIJLAGE: 2 Financiële verantwoording activiteiten 2019
Stichting Breda Gelijk!, instellingsnummer 625400
Dossier 2019/00179 en 2019/00789

budget incl.
indexering

item

afwijking t.o.v.
toegekende
subsidie

besteding 2019

INCLUSIEF BREDA
Bevorderen inclusief denken

Er is één totaalbudget voor de activiteiten
"Bevorderen inclusief denken". Per item wordt
derhalve het budget p.m. gepresenteerd.
1

125.099,00

Voorlichting scholen en sportief tour
voorlichting scholen
bijdrage STIB
voorlichtingsprojecten
diverse kosten voorlichting
voorbereiding en uitvoering sportief tour
diverse kosten sportief tour

260,00
158,75
64,25

483,00

2

Inclusief denken bevorderen in het onderwijs
diverse kosten

4

5

Uitzoekwerk knelpunten
uitzoekwerk

Mantelzorgvriendelijk onderwijs
samenwerking zoeken met andere
organisaties en afstemmen werkvormen
scholen benaderen/afspraken maken
presentaties geven op scholen/organisaties
bevorderen participatie jonge mantelzorgers
diverse kosten

125.099,00

242,00

14,00

1.008,00

14,00

1.008,00

57,25
2,00

4.122,00
144,00
432,00
990,00
208,42

6,00
13,75

Participatie van mensen met een beperking
werven en inzetten van vrijwilligers
diverse kosten

totaal Inclusief Breda

29.055,93

242,00
-

3

18.722,25
-6.198,00
11.430,00
95,24
4.626,00
380,44

79,00

5.896,42

38,00

2.710,80

38,00

2.710,80

614,00

38.913,15
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Algemene uren 2019
kosten van uren
Alg uren Breda Gelijk!
Jaarverslag uren

directe kosten

ontvangen van
derden

totaal
14.652,00

14.652,00
503,25

503,25

2.037,75

2.037,75

Vrijwill tevredenh onderzoek

882,75

882,75

Signaleren knelpunten

115,50

115,50

Vrijwilligersbijeenkomst uren

2.062,50

2.062,50

Vergaderingen (incl voorber notul etc)

3.634,95

3.634,95

PR (website en nieuwsbrief)

1.435,50

Lustrum
Effent

2.367,75

Avans

1.311,75
29.671,95

Activiteitenplan

totaal BCG algemeen

1.435,50
405,22

-1.962,53
-576,00

92,25

35,05

-1.170,00

176,80

-1.927,48

-1.746,00

25.998,47

668,25
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BIJLAGE: 3 Financiële verantwoording 2019 Bredase Agenda Toegankelijkheid
Stichting Breda Gelijk!, instellingsnummer 625400
Dossier 2019/00789

item
budget
bedrag
Er is één totaalbudget voor de
vervolgagenda Bredase
toegankelijkheid.
In het jaarverslag is beschreven
welke activiteiten er zijn verricht
1

schouwen gebouwen /openbare
BAT schouwen or, voorber/planning
BAT schouwen or, werven/opl vrijw
BAT, schouwen opbrengsten
BAT schouwen div. kosten

besteding 2019

bedrag

uren

91.000,00

40,00
3,00

43,00

2

3

4

toegankelijkheidsfonds
BAT toeg fonds ontw proces
BAT toeg fonds beheer en overleg
BAT toeg fonds div uren
BAT toeg fonds div kosten

infopunt ondernemers
BAT info ondern ontwikkeling
BAT info ondern back office
BAT info ondern afloop 2018

trainingen
BAT trainingen
BAT afloop 2018
BAT trainingen div kosten

59,75
2,00
4,50

4.302,00
144,00
324,00
912,56

66,25

5.682,56

32,00
1,00

2.304,00
72,00
-1.400,00

33,00

976,00

63,00

4.536,00
-2.500,00
35,00
2.071,00

63,00

5

2.880,00
216,00
592,00
59,34
3.747,34

toegankelijkheid van informatie
-

-
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8

9

10

11

12

week van de toegankelijkheid
BAT week toeg h
BAT week toeg h div kosten

awarenessdag
BAT awarenessdag
BAT awarenessdag div kosten

beleidsmatige inbedding en monitoring
BAT beleidsmat inbedd en monitoring
BAT bel inbedd/monit div kosten

werkzaamheden platform
BAT platform uren
BAT platform activiteiten
BAT enquete
BAT platform div kosten

40,00

2.880,00

40,00

2.880,00

18,00

1.296,00

18,00

1.296,00

40,50

1.213,50

-

werkzaamheden Breda Gelijk!
BAT wg toeg, vergad
BAT wg toeg, activiteiten
BAT wg toeg, diverse kosten
BAT penvoerder partners
BAT evenementenbeleid
BAT omgevingswet
BAT overleg toegankelijkheid
BAT wzh door derden
BAT diverse kosten

Totaal Bredase Agenda Toegankelijkheid

96,50

6.948,00
423,00
7.371,00

96,50

40,50

1.213,50

40,75
72,00

2.934,00
5.184,00
3.348,00
108,00
3.312,00
792,00
8.983,80

46,50
1,50
46,00
11,00
125,00
-

384,70

91.000

342,75

25.046,50

743,00

50.283,90

