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Breda Gelijk stond tot 13 septembe r 2OL7 bekend onder de naam stichting Bredaas Centrum
Gehandicapten beleid.

Bredo Gelijk behartigt de belangen van

bestoot uit een hestuur, twee parttime
mensen met een beperking of chronische ziekte. De stichting
beleidsmedewerkers en circa 30 gemotiveerde vrijwiiligers die

hun kennis en ervaring groag inzetten om onderen te ondersteunen

Samenstelling bestuur en ondersteuning

Bestuur

Stef van de Weerd

Rijn Broere

Marcel Brans

Gertie LÍnssen

An van Damme

Sylvia van Peer

Anneloes van Wingerden

Voorzitter

Penningmeester

Algemeen

Personeelsbeleíd

Secretaris

Algemeen

Algemeen

Breda Gelijk heeft twee betaalde medewerkers (totaal 1,2 fte):

Jeanet Notten Beleidsmedewerker (t/m 31-5-2 j.)

Gwen van der Meer Beleidsmedewerker
Wouter Schelvis Beleidsmedewerker (vanaf I_6_2I)



1-. Terugblik en vooruitblik

Op 3 maart 2022 organiseerde het platform Breda voor ledereen een verkiezingsdebat over
toegankelijkheid. Toekomstige gemeenteraadsleden reageerden op stellingen en gingen met elkaar
en met de aanwezigen in debat. Voor die gelegenheid maakt Marcel Brans een gesproken column
waarin hij terug en vooruit kijkt:

FUn dat we weer bij elkaar kunnen komen. De Covid-19 pandemie maakte dit onmogelijk. Het begon
vlak na carnaval met de lockdown. Hij zou niet al te lang duren. Het werden twee volle jaren waarin
we van de ene intelligente lockdown naar de andere intelligente lockdown gingen. Kroegen gingen

dicht, kroegen gingen weer open. Kinderen konden niet naar school, mensen niet naar hun werk en

ouderen werden opgesloten in verzorgingstehuizen en konden hun kinderen en kleínkinderen alleen
nog door het glas zien. Voor de een was de periode lastig, voor de ander was het gewoon te
gevaarlijk om in contact te komen met anderen. Of iiberhaupt mee te doen met wat er nog van over
was. Maar het was ook een leerzame tijd. We hebben geleerd dat we elkaar nodig hebben. We
hebben elkaar gemist. Hierin zijn we allemaal gelijk.

Nu de zon weer doorbreekt wil ik u vragen om deze les niet aan u voor bij te laten gaan. Want wat zo

is gemíst, is voor velen nog steeds aan de orde van de dag. Veel mensen kunnen niet of nauwelijks
deelnemen aan het maatschappelijk leven. Winkels zijn vaak niet toegankelijk. Cafés hebben maar
zelden een toegankelijk aangepast toilet en op het stadskantoor zijn balies te hoog en

informatiezuilen niet bereikbaar, en dus niet bruikbaar. Het zijn enkele voorbeelden die de afgelopen
dertig jaar met enige regelmatig op de agenda zijn gezet. Al was het maar voor de vorm, en de

uitgesproken ambities zijn te vaak ambities gebleven. Maar nu wij allen het belang van meedoen
hebben gevoeld zult u het met me eens zijn dat meedoen, erbij horen en je welkom voelen voor
iedereen belangrijk is.

Daarom zou de gemeente Breda toegankelijk moeten zijn voor al haar inwoners en bezoekers zodat
we samen het leven kunnen vÍeren. Het is belangrijk dat we met deze kennis snel grote stappen gaan

maken. Niet treuzelen maar doorpakken. Geen mooie praatjes, geen ambities maar drempelhulpen,
hellingen en toegankelijke informatiezuilen. En wanneer we hier in een vroeg stadium -tijdens het
concept ontwerp- aÍ rekening mee houden dan hoeven we ook geen dubbele kosten te maken of
vele improductieve bijeenkomsten te organiseren. We hebben meer te doen, kom op! Laten we aan

de slag gaan.

Marcel Brans, bestuurslid

Ook dit jaar was Corona een spelbreker. Veel activiteiten stonden onder druk of konden niet
doorgaan. Daarom hebben we weer veel aandacht besteed aan het contact houden en verbinding
behouden met onze vrijwilligers.
Verder waren er een aantal personele w'rjzigingen;

Jeanet Notten is gaan genieten van haar verdiende pensioen, We zijn heel blij dat we Wouter
Schelvis hebben kunnen aannemen als nieuwe beleidsmedewerker.

Ook hebben we het bestuur in januari 2022 versterkt met twee nieuwe leden: Rijn Broere en

Anneloes van Wingerden.
ln dit jaarverslag nemen we u mee langs de drie thema's waar we onze activiteiten aan op gehangen
hebben: toegankelijkheid, inclusief beleid en inclusief denken.

Stef van de Weerd, voorzitter
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2. Toegankelijkheid

Ook in 2021 was de Bredase Agenda Toegankelijkheid (BAT) van belang. Door corona is ook dit jaar
niet alles opgepakt. Met name trainingen zijn (weer) niet doorgegaan. Activiteiten gingen niet door
omdat er geen groepen bijeen mochten komen. De inzet van ervaringsdeskundigen was door corona
vaak niet mogelijk. Deze situatie was er eind 2021 nog steeds. Toch is er in het afgelopen jaar veel
werk verzet. Dit zowel via computervergaderingen als 'gewoon' op locatie. Veel respect voor de
vrijwilligers die dit hebben opgepakt!

Belangrijk is de ontwikkeling dat Breda Gelijk steeds vaker gevraagd wordt. Veel meer ambtenaren
kennen de weg naar ons. Zij zoeken onze adviesrol. Het netwerk binnen het stadskantoor is enorm
gegroeid. Deze samenwerking levert voor de lange termijn veel op. Eind 2021 is - samen met onze
vrijwilligers - de Bredase ToegankelÍjkheidsstandaard (BTS) ontstaan. Samen met de ambtenaren van
de buitenruímte is gewerkt aan dit document. Dit is bepalend voor de inrichting van de stad. Klopt de
uitvoering niet, dan wordt het opnieuw opgepakt. Hiermee voorkomen we dat voorzieningen niet
bruikbaar zijn. ln 2022 wordt deze samenwerkíng voortgezet-

Ook de koppeling met ambtenaren van 'vergroenÍng' is nu geregeld, Projecten om Breda groener te
maken staan soms haaks op toegankelijkheid. Met de projectleider is hier naar gekeken. Daarmee
zijn niet direct alle fouten weg. Nog geregeld constateren we missers. We kunnen nu wel met deze
situaties naar de juiste persoon. Ook hier wordt de BTS voor gebruikt.

Adviseren over toegankelijkheid

Breda Gelijk heeft op verzoek van de Gemeente in ZO2l meegewerkt aan:

Toegankelijke evenementen (en de vergunningen vooraf)

Toega nke lijkhe id tijdel ijke evenernente n (Het Sma ke nrad)

Open Monumenten Dagen (met voorlichting aan de deelnemers)

De nieuwe evenementen app (wordt getest in 2O22 tijdens de Vuelta)

De aanleg van Het Zoet

Toiletten in de stad (met actieve deelname parkeerbedrijf)

Vergroening van onder meer de Adriaan van Bergenlaan

Het beter plaatsen van (tijdelijke) verkeersborden

Het zoeken naar oplossingen voor de fout geparkeerde deelscooters

Toegan kelij kh eidsfonds
Het fonds is in 2021 meer gaan leven. Diverse ondernemers en verenigingen hebben ons gevonden.
Het betreft culturele accommodaties (Grote Kerk en Princenhaags museum), sportaccommodaties
(roeien en tennís) maar ook horecazaken. Op meer dan tien plaatsen is advies uitgebracht. Na

overleg is besloten ook een tweede bedrag voor de Roeivereniging Breda toe te staan. Hiermee is de
veiligheid van hun aangepaste toilet vergroot. ln de meeste gevallen was de bijdrage van € 500
voldoende voor een aanpassing. Ook is een aantal keer een dubbele bijdrage verstrekt. Hier had de
eigenaar zelf ook minstens dit bedrag betaald. ln 2022 is er nog steeds ruimte. Het resterende bedrag
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van af8elopen jaar is doorgeschoven. Met extra aandacht via Nieuwsbrieven en evenementen wordt
het fonds beter onder de aandacht gebracht. Yoor 2O22 is het de bedoeling om twee keer zoveel
adviezen en bijdragen te geven. Niet gunstig afgelopen jaar waren de vele lockdowns bij
middenstand en horeca. Na corona is er volgens ons juist ruimte om te investeren.

ln het Toegankelijkheidsfonds resteert nog een bedrag van ruim € 39.000.

Schouwen
Door onze ervaringsdeskundigen worden (te) vaak obstakels en gevaarlijke situaties in de openbare
ruimte gezÍen. Deze worden gemeld. Dat gaat zowel per mail als telefonisch. Steeds vaker wordt
direct contact gezocht met de verantwoordelijke ambtenaar. Soms worden echte grote misstanden
gezien. Een volleybalveld bedekte zes parkeerplaatsen. Dit wordt als klacht ingediend. De afwikkeling
is vaak slecht. Ook op andere plaatsen zijn ongewenste situaties direct doorgegeven aan de
gemeente. Verkeerde parkeerplaatsen en geleídelÍjnen bij de Hoge Brug waren aanleiding voor een
werkbezoek. Hier werd duidelijk dat de tekeningen wel goed waren. De aannemer heeft dit niet goed
uitgevoerd. Dat gaat tot het verleden behoren. Hiervoor is de BTS ontwikkeld. Toch moet er nog
altijd geschouwd blijven worden.

Week van de toegankelijkheid
De week van de toegankelijkheid 2021 werd een goede promotie voor ons werk. Breda Gelijk heeft
samen met het platform Breda voor ledereen en de Gemeente Breda een themaweek verzorgd. Veel
activiteiten met een positieve uitstraling. Hoogtepunt van de week was de Bredase dag van de
toegankelijkheid. Op zaterdag 9 oktober werd getoond wat wél mogelijk is ondanks een beperking.
Met hulp van breakdancer REDO werd de Grote Markt een prachtig podium. ln de Haven werd de
toegankelijke rondvaartboot gebruikt. Ook kon er gewaterfietst worden (met blinddoek). Het geheel
werd geopend door de nieuwe wethouder Arjen van Drunen. De dag leverde veel (positieve)
publiciteit op.

Trainingen en workshops
ln het jaar 2O21' ziin er geen trainingen of workshops gegeven. Wel zijn rondgangen gemaakt met
ambtenaren. Ook is aandacht gegeven aan studenten van de BUas. Een vijftal studenten heeft een
project afgerond rond mensen met het syndroom van Down. Het leverde creatieve ideeën op. Ook is
meegewerkt aan digitale workshops tijdens de Themalunches van Breda voor iedereen. Bij deze
bÍjeenkomsten z'rjn de vrijwilligers vaak belangrijk. Zijgeven de raadsleden en ondernemers goede
tips. Deze inbreng van onze vrijwilligers wordt zeer op príjs gesteld. Eind 2021 werd duidelijk dat het
project BATSEN niet door gaat. Een BATS is een Buitengewoon Ambtenaar Toegankelijke
Samenleving. Dat is jammer.

3. Bevorderen inclusief denken

Jonge mantelzorgers
De samenwerking met StiB en andere partijen bleef bestaan. Er is deelgenomen aan het kwartaal
overleg Jeugd, waarin zaken zijn besproken gerelateerd aan de problematiek rondom corona onder
jeugd.

Jonge mantelzorgers hebben meer zorgen ervaren doordat ze vaker thuis zijn en dus vaker worden
geconfronteerd met de thuissituatie.
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Samen met StiB is een gesprek gevoerd met een lid van de Marokkaanse Moslims om
(jonge)mantelzorg onder de aandacht te brengen. Naast cultuurverschillen neemt ook religie een
grote plaats in.

Breda Gelijk werkte mee tijdens de week van de jonge mantelzorger om ínformatie en het
programma voor jonge mantelzorgers vanuit het StiB te verspreiden naar onze basisscholen.

op 19 oktober is i.s.m. StiB een presentatie gehouden voor het regionaal samenwerkingsverband. Er
waren 3L ondersteuningscoórdinatoren aanwezig. Een flink aantal wil graag een presentatie op hun
eigen school voor leerkrachten en mentoren. De presentatie werd versterkt door de inzet van twee
jonge mantelzorgers aanwezig die hun ervaringen vertelden.

ln oktober is t'rjdens de week van de Toegankelijkheid les gegeven op Curio. Bij de opleiding
Matschappelíjke Zorg werd het onderwerp jonge mantelzorgers besproken, in de hoop dat deze
toekomstige professionals oog hebben voor deze groep kinderen.

Zorgmarkt
Een studente van Buas heeft haar afstudeeronderzoek verricht bij Breda Gelijk.
Zij heeft onderzoek gedaan naar een alternatief voor de Zorgmarkt nu Covid-19 opnieuw een streep
door een fusieke editie haalde.
ln samenwerking met Amarant is een start gemaakt met het opzetten van een website waarop de
sociale kaart, specifiek bedoeld met aanbod voor kinderen, wordt weer tegeven.
Ook is een soort platform opgezet waarin vrager en aanbieder elkaar kunnen vinden.
Door o.a' Covid -19 en de belastbaarheid van de webbouwer van Amarant verliep het
ontwíkkelproces wat stroperig.
De website gaat begin 2O2Z de lucht in.

Er heeft een gesprek met de (nieuwe) directeur van Curio plaatsgevonden om de mogelijkheid van
het organíseren van een fysieke zorgmarkt inZO22open te houden.
ln princÍpe ís een akkoord gegeven.

Gastlessen
ln het voorjaar van 2O2I konden de gastlessen op basisscholen geen doorgang vinden.
Er is een foto van het gehele team naar alle deelnemende scholen gestuurd om het contact te
onderhouden.
om het contact met de ervaringsdeskundige gastdocenten te behouden, is hen geleerd te werken
met Teams. Daardoor werd ook de kans op eenzaamheid verkleind. Sommige vrijwilligers hebben
een klein sociaal netwerk.
Daardoor konden online bijeenkomsten worden gehouden.
Helaas is afscheid genomen van een aantal gastdocenten.
Een van hen is overleden, een ander kreeg te veel mantelzorgtaken waardoor de belasting te hoog
werd.
ook stopte de vrijwilÍiger die belast was met het vervoer van de materialen, Ínmiddels is daar een
verua nger voor gevonden.

ln september konden de lessen weer gestart worden.
Alle scholen die benaderd werden, waren opnieuw enthousiast. ook is een nieuwe school
aangehaakt waardoor het totaal te bezoeken basisscholen op 21 ligt.
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Recent meegemaakt: jongetje dat het lokaal niet in durfde want "ik ben bang voor deze mensen".
Na even met hem gesproken te hebben, kwam hij toch bínnen. Deed actief mee, stak soms even zijn
duim naar me op om te zeggen dat het goed ging.

Na afloop kwam hij naar me toe om te melden dat hij het echt fijn dat gevonden dat ik met hem had
gesproken. "lk ben er nu niet meer bang voorl"

De gastlessen waren in volle gang toen opnieuw een thuiswerkadvÍes werd gegeven.
Het aantal besmettingen liep met name bíj jonge kinderen in de basisschool leeftijd op en daardoor is
besloten om de lessen te annuleren.
ln overleg met de scholen proberen we de geannuleerde lessen in het vroege voorjaar 2Oz2ïegeven.
De scholen waren in het najaar unaniem weer zeer posÍtief over de lessen,

De les op Curio is ook afgelast. Daar zou in samenwerking met Sinead Power, Benjamin Wessels en
enkele van onze Sastdocenten opnieuw aan een aantal studenten van Zorg en Welzijn een middag les
gegeven worden. Dat was heeljammer.

Alternatieve sportief tour
Ook dit jaar is de Sportief tour niet georganiseerd,

Een alternatieve sportief tour werd bedacht met minder kinderen en een intensiever programma.
Een reguliere groep van nuts basisschool Boeimeer zou een hele dag naar Koninklijke Visio gaan.
Samen sporten samen met de leerlingen van Visio, samen dingen ondernemen, braille les krijgen en
op diverse manieren een visuele beperking gaan ervaren.
Een week voor dit plaats vond, werd besloten dat het risico op besmetting voor de kwetsbare
leerlingen van Visio te groot was en werd het afgelast.

Klankbordgroep Wmo
Begin 2021 vroeg Breda Gelijk of zij agenda lid mocht worden van de Klankbordgroep Wmo.
Unaniem besloot de KBG dat Breda Gelijk een zinvolle partner ís voor een voortdurend lídmaatschap.
De opstart van een nieuwe Klankbordgroep Wmo verloopt moeizaam door ziekte en overlijden van
een aantal leden.

Breda Eenvoudig
De bijeenkomsten van Breda Eenvoudig met de samenwerkingspartners zijn steeds (online)
bijgewoond.
Daarnaast ís er als Huh brigadier contact opgenomen met diverse organisaties. Daarbij werd
gewezen op verbeterpunten welke in de volgende gevallen zijn opgevoÍgd:

o Website van dienstverlener is deels aangepast
r Notariskantoor houdt rekening met opstellen van brieven en geeft uitleg
I De uitgankelijkheid van Stada Stores was onveilig. Hier is een fíkse aanpassing gedaan

waardoor de veiligheid bij calamiteiten is gewaarborgd
I De informatiezuil in het stadskantoor is niet toegankel'rjk. Híer zijn harde afspraken over

gemaakt zodat de nieuwe zuil wel gebruikt kan worden door mensen die rolstoelafhankelijk
zijn. Door huurovereenkomsten en verbouwingen is hier nog geen resultaat op behaald. Wel
blijft de vinger aan de pols.

Deze trajecten vereisen alle tijd en volhardingl
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ln september hebben we deelgenomen aan de Huh Parade; een evenement waarin begrijpelijke
com municatie gepromoot werd.

ln december heeft Breda Gelijk in samenwerking met de beleidsadvíseur taal en laaggeletterheid van
de gemeente een middag georganiseerd: de Eenvoudíge en Toegankelijke werkvloer.
Het doel is bewustwording bij werkgevers vergroten zodat mensen met een arbeidsbeperking of een
taalachterstand sneller deel kunnen nemen aan het arbeidsproces.
Sprekers van het UWV, een jobcoach van Opmaat, Stichting ABC en ervaringsdeskundigen gaven
inhoud aan de middag.

De opzet was een fysieke bijeenkomst. ondanks dat ook dit veranderde in een online sessie vanwege
de lockdown, waren er 32 geïnteresseerden.

4. lnclusief Beleid

Digitaal panel

Begin 2021 is hard gewerkt om het digitale panel op te zetten.
Er is een werkgroep gevormd met organisaties als: MEE, Amarant, Prisma, Fameus, stichting HoormÍj,
Konínklijke Visio, gemeente Breda, stichting ABC.

Door deze samenwerking worden alle doelgroepen betrokken en kunnen de diverse organisaties hun
klanten stimuleren deel te nemen aan dÍt panel.
Het doel van dit panel is met regelmaat diverse onderwerpen voor te leggen aan de doelgroepen.
Met hun antwoorden ís beter zicht op de goede situaties en de knelpunten. Voor dit laatste worden
gesprekken aangegaan met de desbetreffende beleidsmedewerkers om te komen tot verbetering.

Het panel kan zeker nog uitgebreid worden met leden. De teller staat nu op 75.
De werkgroep leden wordt met regelmaat gevraagd het panel onder de aandacht te brengen.
Er is een aantalvragenlijsten verstuurd, o.a. met als onderwerp: taal en laaggeletterdheid, sport,
aangepaste toiletten. Het panel behoeft een flinke tijdsinvestering.

Werven en behouden vrijwilligers
VrÍjwilligers hebben over het algemeen een kwetsbare gezondheid en waren terughoudend t.a.v.
vele activíteiten in de Covid periode.

Er is tijd en energie gestoken in het onderhouden van contacten. Zonder ervaringsdeskundige
vrijwilligers kan Breda Gelijk een beduidend minder krachtig signaal afgeven.
Er is dus een groot belang bij het behouden van de huidige vrijwilligers. Ook het zoeken naar nieuwe
vrijwilligers verliep moeizaam. We zÍjn dus erg blij dat we toch een aantal nieuwe vrijwilligers hebben
mogen verwelkomen.
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Balans per 3L december 2021
Stichting Breda Gelijk!

Balans per 37 december 2027 (no voorstel resultoathestemming)

31 december 2O21'

Balans actief
31 december 2O2O

Materiële vaste activa
lnventaris

Vlottende activa
ïe ontvangen subsidies

Liquide middelen
Rabobank rekening courant
Rabobank spaarrekening

Totaalactiva

Balans passief

Eigen vermogen
Kapitaal

Bestemmingsreserve exploitatiesaldi
Bestem m ingsreserve person eelskosten

Langlopende schulden

Toega n kelijkheidsfon ds

Kortlopende schulden

Terug te betalen toegan kelijkheidsfonds
Terug te betalen subsidie 2021

Terug te betalen subsidies 20L9 en 2020
Nog te besteden subsidie

Loonheffing

Vakantiegeld en vakantiedagen

Vrijwi lligersvergoed i n g

Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

€

L6.268

L7.4L6

14s.000

€

9.630

7.878

157.65s

594 0

L62.4L6 L65.542

L79.277 Lls.L72

7.788

L3.275

32.L93

2.943

12.500

25.r93
47.256

39.445

28.52r
44.450

3.869

8.156

2.98L
4.600

40.736

31.853

9.474

43.295

30.424

4.r20
3.070

8.000

4.200
92.s76 102.s83
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Staat van baten en lasten over 202I

Opbrengsten

Subsidies

Giften en donaties

Projectkosten minus doorberekende uren
Doorberekende uren

Projectkosten

Kosten

Personeelskosten

Salarissen

Sociale lasten en pensioenpremies

Overige personeelskosten

Kantoor- en organisatiekosten
Huur

Website, internet en telefoon
Verzekeringen

Accountants- en administratiekosten
Kosten vrijwilligers
Kosten bestuur en werknemers

Overige kosten

Rente- en bankkosten

Totaal kosten

Resu ltaat voor winstbestemming

202t 2020

€€

L32.753 126.005

268

132.753

151.155

144.6L8

L26.273

121.685

L24.OgL

5.548

63.973

20.088

8.262

-2.406

ss.916
16.o37

6.245

92323 78.198

4.644
4.020

2.879

4.741

62L
220

548

4.538

7.807

2.974
3.747

9.026
284
469

L7.673

110.105

22.841

101.149

109109

29.196 22.7t8
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Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 2021.

Waa rderllgsnrondslaxe n

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
Organisaties zonder winststreven.

ln de jaarrekening is, conform de subsidieaanvraag, geen gedetailleerde begroting opgenomen.

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.

Vergelijkende cijfers

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers 2020 waar nodig aangepast ten opzichte
van de jaarrekening 2020 (de jaarrekening 2020 is vastgesteld d.d. 20 april2O2L.

Toelichting op de onderscheiden posten in de balans en staat van baten en lasten

Balans

M s t e ri.ë ! p. yc:!.e. s _c | !.u.q.

ln 2021" zijn twee nieuwe laptops alsook een nieuwe telefoon aangeschaft, zij worden in twee jaar

afgeschreven. De cumulatieve aanschafwaarde bedraagt € 1,.I97.

Vpr.d.eritsen
De post te ontvangen subsidies betreft de nog nÍet ontvangen 5% van de subsidie Zelfredzaamheid
en lnclusie 2O2O (€ 3.370) en 2019 (€ 3.329) evenals 5o/ovàn de subsidie Bredase Agenda
Toegankelijkheid 2020 (€ 2.930). Tezamen is dit het beginsaldo van 2O2L (€9.630), Voor 2O2L

bedraagt de totale subsidie €1,32.753, deze wordt in twee termijnen uitbetaald onder aftrek van S%.

Er resteert voor 2027 nog een te ontvangen bedrag van € 6.638.

t-tquiis.nldde.le.o

De post Rabobank rekening courant geeft het bedrag aan dat direct beschikbaar is voor lopende
uitgaven.

De post Rabobank spaarrekening betreft de apart gezette direct opeisbare gelden.

F.ise!..vernpgsn

Kspllesl
Het kapitaal is opgebouwd uit financiële resultaten en giften en donaties uit het verleden.

P _e r t eJït_mi.Q.g.s. ( e se Iv _q. .e. te.l 9 j !.s _tj.e.s. s. Ldj.

Met de gemeente Breda is in hoofdlijnen overeenstemming over de afwikkeling van de subsidies tot
en met 2020. Een gedeelte ter grootte van IOYo van de over het laatste jaar ontvangen subsidie mag

worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Pes-tefi .n"tns;res_e.r.v_e.p.e.r5.a0.qg!tlsqrle_t

De bestemmingsreserve personeelskosten is in 2018 gevormd omdat Breda Gelijk volledig afhankelijk
is van gemeentelijke subsidies, welke in het verleden relatief laat werden toegekend. De
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bestemmingsreserve wordt opgebouwd tot een maximum van circa 50% van de jaarlijkse
salariskosten. Op deze wijze kan de organisatie worden afgebouwd in geval enig jaar geen subsidie
meer wordt ontvangen.

Het ei8en vermogen bestaat uit eigen kapitaal en bestemmingsreserves, Om de positie richting
subsidieverstrekker weer te geven is er in 2A2t voor gekozen om het eigen vermogen na voorstel
resultaatbestemming op te nemen, Het eigen vermogen per 31 december 2020 is derhalve
díenovereenkomstig aangepast en wel als volgt;

r Eigen vermogen per 3t-12-2020 € g2J!l
r Naar langlopende schulden € - 31.853
r Naar terug te betalen subsidie €- 10.118
r Herrekend eigen vermogen 3L-72-2021, € 40.736

!.q-n s.l.o. B-e n d e . s e h u ld e o

I B esq.n &s Mlí!.e i d tÍe nd.s

Het toegankelijkheidsfonds werd tot en met 2020 als eigen vermogen gepresenteerd maar wordt
vanaf 2021 als langlopende verplichting beschouwd.

Het fonds 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.
De gemeente heeft voor 2079-2021, € 44.000 gereserveerd voor kosten in het kader van
toegankelijkheid, Door de corona pandemie van2o2O-2O21- is er met de gemeente afgesproken dat
het geld wat er in 2020 nog over was besteed mocht worden in 202L. Echter ook in dit jaar deed de
corona pandemie nog van zich spreken. Derhalve is er overlegd omin2022 wederom een nieuwe
ímpuls aan het toegankelijkheidsfonds te geven. ln dat kader is in overleg met de gemeente het
aanvankelijk als terug te betalen bedrag (€9.474) toe te voegen aan het fonds en in overleg met de
gemeente te bepalen op welke wijze vanaf 2022 het fonds ruimer aangewend kan worden.

I.e. r !.t s . t e . b.e.t q ! eo. s.u.b.c ! di"e.s

De terug te betalen subsidies betreft de afwikkeling over zALg,2OLg en 2020.

N.o. s - !-e - b e p.te.d,e-n. s. u.be ! d !.e.

ln 2O2O was te besteden subsidie ten behoeve van de toegankelijkheíd gecorrigeerd met de

onvoorziene uitgaven in verband met de vervanging van de medewerkster toegankelijkheid. Deze

reservering bleek achteraf te hoog te zijn. Het wel in2O2O gereserveerde maar níet in 2021 betaalde
bedrag ad € LO.776 is in 2021 in minderíng gebracht op de projectkosten en zorgt er voor het
resultaat 2021 hoger uitvalt dan verwacht.

!.o-qz.h.e fÍirc,. )t s" k q 0.t !e_g.eJ d..e. n.v_q.t I n lk tp,.q 5t qs.

De reservering vakantiegeld betreft het opgebouwde vakantiegeld per einde boekjaar. De

reservering vakantiedagen betreft de reeds opgebouwde maar nog niet opgenomen vakantie uren
van de twee medewerkers die in dienst zijn bij Breda-Gelijkl De af te dragen loonheffing betreft de
maand december 202L welke eind januari 2022 betaald is.
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Vrii.w!I\s.eny.e.rsee-d-ins.

De te betalen vrijwilligersvergoeding is in 2019 ontstaan doordat we in overleg met de gemeente
vonden dat onze vrijwilligers toch iets meer voor hun bijdrage aan de maatschappÍj 'moesten' krijgen
dan de VVV bon aan het einde van het jaar. Daar hun inzet en moeíte lonend is voor de gehele
maatschappij. Dit jaar hebben de vrijwilligers dan ook een vergoeding gekregen voor de uren die ze
gemaakt hebben in 2021.. Helaas is dit niet zoveel geweest daar de coronapandemie om zich heen
greep waardoor er weinig lessen/voorlichtingen werd gegeven. Wel zijn er wat schouwen uitgevoerd,
Bij een aantal gelegenheden hebben wij wat kÍeine 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. Naast een wat ruimere VVV bon hebben ze dit jaar een kerstpakket ontvangen.
Van de in 2019 gevormde te betalen vergoeding is bij de voorlopige afrekening 20i.9 en zo2o € 4.23g
niet toegekend. Dit bedrag is in 2021 opgenomen in het bedrag terug te betalen subsidies.

Q-v e rj g s. l< e$ ! p p e. n d.e_ _a s.b.q ! i c n
Dit betreft accountantskosten (€ 3.600) en een toegezegde uitkering uit het toegankelijkheidsfonds
(€ 1.000).

Staat van baten en lasten

5.t4b.sidie.s

Sinds dit jaar is de subsidie toegankelijkheid en inclusie als een geheel beschouwd. We worden door
de gemeente beoordeeld als een geheel. Het betreft een totaalbedrag van € L32Js3. Deze is in
twee termijnen door de gemeente uitbetaald onder aftrek van So/o.

P e. r s.o-p.s -e ! s-k B s-t e n

De personeelskosten betreffen de twee medewerkers van Breda Gelijk. Salariëring víndt plaats
volgens de CAO Zorg en Welzijn, Daar een van de medewerkers de eerste maanden van het jaar ziek
is geweest hebben we een uitkering daarvoor mogen ontvangen van de verzekeringsmaatschappij.
Halverwege het jaar is zij uitdienst getreden en hebben we een nieuwe ervaren medewerker
aangenomen.

De pensioenen zijn ondergebracht bij het pensioenfonds voor Zorg en welzijn.
De overige personeelskosten betreft onder andere een dotatie aan de bestemmingsreserve
perso neelskosten.

K s n f g g r": e n. I $.q!ï Íq.l is.kp.s.l.e. 0.

De post huren heeft betrekking op de werkplekken die Breda Gelijk huurt bij de stichting Wij. De

verzekeringen betreffen a anspra kelijkheid en ziekteverzu im.
Als accountantskosten zijn de geschatte kosten opgenomen van de accountantscontrole van de
jaarrekening.

De kosten van vrijwilligers betreffen een (klein) blÍjk van waardering voor de vrijwilligers zonder wie
Breda Gelijk niet zou kunnen functioneren. Dit jaar hebben we in het kader van Corona wat extra
attenties zo af en toe gegeven. Daar juist onze doelgroep erg eenzaam en alleen is. Alsook willen we
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de ervaringsdeskundigen aan ons binden. Daar wij ze graag terug zien als Corona voorbij is en we
onze les-activíteiten en schouwen weer op kunnen pakken. Er worden geen vrijwilligersvergoedingen
c.q. vergoedingen aan het bestuur betaald.

P. -s -q rh.e.r,e-ke n d e- -u-r e. n_

Er is € 151.1"56 aan uren aan de diverse projecten van 2O2L doorberekend. De doorberekening aan
de projecten was tegen een uurtarief ad € 90.

PrBisstko.qtcn
De specifÍcatie van het bedrag ad € 144.618 is als volgt:

Doorberekende uren Breda Gelijk algemeen

Doorberekende uren aan projecten Zelfredzaamheid en lnclusie 2021
Doorberekende uren aan Bredase Agenda Toegankelijkheid 202 j,

Correctie reservering kosten projecten 2020

Totaal

€

29.205

46.111

80.078

LO.776

Voorstel resultaatbestemmins:

Voorgesteld wordt om van het resultaat ad € 29.196 een bedrag van € 675 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve exploitatiesaldi en het restant ad € 28.521 conform afspraak op te nemen als
terug te betalen subsidies.

Ondertekening iaarrekenins:

Breda, T juni2022

Stef van de Weerd Rijn Broere

Marcel Brans Gertie Linssen

An van Damme Sylvia van Peer

Anneloes van Wingerden

I44.618
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Stichting Breda Celijk!

Nieuwe Prinsenkade 25

48I I VC BREDA

CONTROLEVERKLARING BETREFFEN DE DE .FI NANcI ËLe su BSIDIEVEMNTWooRDI 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 2O2l van
Stichting Breda Celijk! gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van Stichting Breda Celijk! 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 verantwoordelíjkheid 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 Cemeente Breda
2017. Dit 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.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 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 afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bezoekadres: Cosunpark 10, Breda, Tet. +31 (O)88 0320 GOO, Fax "3t (O)16,2 45l OO8

CoÍrespondentieadres: Postbus 3452, 480O DL Breda, inÍo@esj.nl, w.esj.nl
ESJ is aangesloten bij Allinial Global, een associatie van onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren.
ESJ Audil & fusurance is de handelsnaam van ESJ Audit & Assurance B.V. gevestigd te BÍeda. Uitsluitend ESJ Audit & AssuÍance 8.V., ingeschÍeven bii de Kamer van
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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 Gelijk!, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 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
su bsid ieverantwoord ing.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de fi nanciële su bsid ieverantwoord i ng

Naarons oordeel is de financiële subsidieverantwoording van Stichting Breda Celijk! over 2021 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 Gelijk! in staat te stellen te
voldoen aan de Algemene Subsidieverordening Breda 201 7. 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 Cemeente Breda.

Breda, 7 juni 2022

ESJ Audit & Assurance B.V

J.M. Schouls

Reg isteraccou ntant
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ln Biilqse 1: Samenvattine van alle activiteiten 2021 staan alle activiteiten en projecten van Breda

Gelijk, gesplÍtst naar uren, directe kosten en bijdragen van derden,

ln Biilaee 2: Financiële verantwoording basisactiviteiten 202l Zelfredzaamheid en tnclusie (dossier
zOzUOOIzO 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 verschÍl hiertussen.

ln Biilaee 3: Financiële verantwoording 202t Bredase Agenda ïqeeankeliikheid (dossier 2o2L/ootzol
wordt per onderdeel aangegeven wat de toegekende subsidie is geweest en welke kosten er in 2021
zijn gemaakt. Hier wordt eveneens per onderdeel een korte toelichting gegeven,

ln Biila$e 4: Financiële verantwoording Toegankeliikheidsfonds hierin wordt aangegeven wat er
vanaf 2OL9/2020 is uitgegeven aan ondernemers om hun onderneming toegankelijker te maken voor
mensen die mindervalide zijn.
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Stichti ng Breda Gelijk!

BIJLAGE 1: Samenvatting van atte activiteiten 2021

urên
directe
kosten

onivangen
van derden

totaal

4500 uren Breda 1g.qsJ,sq
292,50 - - i9.9!1,,5,9

292,504s0í Jaarverslag uren
4505 Activiteiten planiBreda doetl 270.OO 270.OO
4541 Vriiwi IIígersbileen komst ..--].294'Eg

" -9,"{_6À99.
4.725.OO

1.282,50

-l{9!,9q
4.725.O0

4550 voorber notul
enn

46í 0 Effenlcollege
Avans
luzac

112,504612 112,50
4613
4615 voor ledereen
4570 Lustrum

Reserve4614

totaal Breda 29.205.00

873. Voorlichting scholen 34.051.47
875. 5.962,50
877 Ulyllger _- -__

totaal prolêgtea suàsrdiedossrer 2020/00155

-.-- -6 99/,-q-0,

46.11t,47

en Breda880. 19.710,00
881 en ruimtên 6.345.00
882 99!99_r T g99a n k e I ij kh eíd s fon ds 2.542,50
883. ondernemers
884. 360 00
885. Week van de

Platform Breda voor iedereen
Reserve eenkomsten

.1?,990-,0q
3.926.25

1í.250,00

886.
887
888.

22.983.90889

80.077,65

í56.394,í2

Platform

íotaat projecten subsÍdiedossier 20 20/002 I 6
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BIJLAGE: 2 Financiële verantwoording activiteiten 2021

Stichting 8Íeda Gelijk!, instellingsnummer 625400

Dossier 2021/00120

Alggmene urcn2021

uren Breda Gelijk!

UÍEN

doetl

lligersbljeenkomst uÍen

(incl voorber notul etc)

BCG

ontvangen

kosten van derden

item budget incl
indexering

besteding 2021

INCLUSIEF BREDA

Bevorderen inclusief den ken

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

tour

68.753,00

1

697

en

607

34.

2

8.

75

2r7

3

7

scholen

nkbord
rsus Mool weík

HUH

52.50 4.725,00

2,00 180,00

10,75 967,50

1.00 90,00

457,35 5.952,s0

2

íeservelu itzoekwerk

presentaties op scholen en organisaties

afstemrning werkvorme menwerking andere org

bevorderen pa rticipatie mantelzorgers

67,75 6.097,s0

67,75 5.097.50

3

i'1,i{rl,i:lr'.r i::,'rlii, ai:.,'l:,1,\:;t.

I ri.,.!..'j i:ii !,r:l l.'i ,

i,iri :1,,r ir'..,

totaal

1 9.057,50

uren

1 9.057,50

292,50 292,50

270,00

1'29?,70
3.465,00

270,00

1,282,5A

3.465,00
PR (website en 4.725,00 4.725,00
Etíent -College

112,50 í 12,50
Breda voor ledereen

29.205,00
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BIJIAGE: 3 Financiële verantwoording 2021

Bredase Agenda Toegankelijkheid (BAT)

Stichting Breda Gelijkl, instellingsnummer 625400

Dossier 202ll0OL2O

Er ls één totaalbudget voor de vervolg-
agenda Eredase toegankelljkheid.
ln het jaarverslag is beschreven welke
activiteiten er zijn verricht

64.000,00

item
budget

besteding 2021

bedrag uren bedrag

BAT schouwen o r. voorber/planning 70,50 6.345,00

1

70,50 6.345,00

BAT toeg fonds beheer en overleg 28,2s

2

28,2s

2.547,50

2.542.50

BAT trainingen 4,00 360,00

4

4,00 360,00

BAT week toeg h r44,O0 12.960,00

5

LM,00 12.950,00

Platform Breda voor ledereen 39,63 3.566,25
BAT awareness UAS 4,00 360,00

6

4,00 3.926,25

BAT reserve 8,00 720,00
Deskundigheidsbev vrijwilligers 47,75 3.757,50
Bezoeken lokale nationale bijeenkomsten 75,25 6.772,50

7

75,25 11,250,00

BAï wg toeg, vergaderingen 45,50 4.09s,00
BAT wg toeg, activiteiten 97,25 8.7s2,50
BAT evenementenbeleid 29,75 2.677,50
BAï ad gemeente 41,50 3.73s,00
BAT reserve 5,00 4s0,00

8

219,00 19.710,00

Overleg andere partijen DP 207,50 18.675,00
Uren derden DP 34,68 3.t21.,4Q
Trainin n ivm DP 1.097,s0
Reserve DP 1,00 90

9

90243,L9 22
Totadl Bredase Agenda Toegankelijkheid 64.0U) 788,78 80.077,65

r,r -11;1, 1ir.,, .13i r1"1:1;1.11,i|,1:'liii1,1.i,,'

.i ;,riti t;a, ji 1;,:,i: rlrri'1:,iii,,q j: ':.1

, 'iií:llrilrl'í:' ri
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Bijlage 4: Toega nkelijkheidsfonds

Verloop van het ToegankelijkheÍdsfonds vanaf 2019

2019

Beschikbaar gesteld

Toegekend in 2019 aan:

Pedicure-podocentrum

ln huis

Olala chocola

FEM womens wear

t Voske

Apollo hotel

Mondiaal centrum

Bavel anno

Doppio espresso Breda

AllurebyErnieBertens

Pastis

HotelMastbos

Buas

PaulPim

Rolstoelhuur

Stichting singelloop

Nog beschikbaar eind 20L9

februari

maart

maart

april

april

mei

september

september

september

september

juli

juli

oktober

oktober

oktober

december

Toegekend in 2020 aan:

Bella ltalia maart
De Fazant mei

Hbsv Alliance dÁmitie Ulvenhout mei

Gold Palace mei

HotelMastbosch juni

Kloffies en Koffies december

Mediplus/A. Pinar december
Mediplus/koffiebar Sowieso december
Stichting cultuur Prinsenhage december
Roeivereniging december

Nog beschikbaar eind 2020

Toegekend in 2O21 aan:

Tennisclub Breda maart / mei

Backwerk december

Toegevoegd vanuit nog terug te betalen eind 2020

Nog beschikbaar eind 2021
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€

524

66

69

100

s60

261,

637

2s5

r82
186

63

788

1.000

190

25

598

529

460

r..000

412

673

576

498

495

1.000

1.000

44.000

s.504

38.496

6.643

31.853

1.883

9.474

39.445

883

1.000

2A


