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Jaarverslag 2021 

van Stichting tot beheer en exploitatie van de Waalse Kerk Breda. 

 

1. Inleiding. 

Voor veel organisaties, zeker ook in de culturele sector, was 2021 evenals 2020 als gevolg 
van de coronapandemie een uitzonderlijk jaar. Voor de gevolgen wordt verwezen naar punt 4 
van dit jaarverslag. 

Toch zijn er ook positieve aspecten te melden. Immers, door de regelmatige sluitingen en 
beperkingen van de verhuurmogelijkheden kon een lang gekoesterde wens in vervulling 
gaan. Het binnenschilderwerk van gewelven en wanden was na de eerste restauratie in de 
periode 1977 - 1983 door verhuringen nog nooit mogelijk geweest. Thans kon dit werk wel 
worden uitgevoerd. Bovendien is als gevolg van de dringende adviezen omtrent goede 
ventilatie besloten – na plaatsing in 2019 van openslaande ramen aan de Begijnhofzijde – tot 
opdrachtverstrekking voor het plaatsen van ook openslaande ramen aan de straatzijde. Zie 
hiervoor bij punt 6.   

 

2. Subsidieovereenkomst 2022 - 2025. 

Bij brief van 5 augustus 2021 is door de Stichting - als onderdeel van de met de gemeente 
Breda te maken meerjarenafspraken - een geactualiseerd Bedrijfsplan 2022 - 2025 
ingediend.  

In genoemd Bedrijfsplan 2022 - 2025 zijn achtereenvolgens de doelstellingen, de 
dienstverlening en producten alsmede de instandhouding i.c. onderhoud- en restauratieplicht 
uitvoerig omschreven. Tevens zijn een geactualiseerde begroting 2021 (i.v.m. corona) en 
een meerjarenbegroting 2022 - 2025 bijgevoegd. 

Op 20 september 2021 is de jaarlijkse subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2022.       
Op beide stukken is tot op de dag van gereed komen van de jaarstukken, i.c. 4 januari 2022, 
niets vernomen.  

 

3. Toekenning Rijkssubsidie instandhouding (BRIM 2013) voor de periode 2015-2020.                                        

     Aanvraag Rijkssubsidie instandhouding (SIM) voor de periode 2022-2027. 

Na vervanging van de zogenaamde BROM-regeling voor onderhoud rijksmonumenten werd 
een nieuwe BRIM-regeling geïntroduceerd. Deze regeling was gericht op restauratie en 
onderhoud. Vanwege het ontbreken van rijksmiddelen is in de afgelopen jaren de BRIM-
regeling voor rijkssubsidie monumenten sterk versoberd en teruggebracht naar uitsluitend 
noodzakelijk onderhoud. De BRIM-regeling is later gewijzigd in de huidige SIM-regeling. 
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Na jaren van negatieve beslissingen is onze aanvraag 2014 gehonoreerd. Omdat bij de 
vaststelling naar de mening van ons bestuur een deel van de herbouwwaarde ten onrechte 
buiten beschouwing was gelaten, werd besloten om bezwaar te maken. Bij besluit van 10 
december 2014 heeft de minister van OCW het bezwaar gegrond verklaard. Dit betekent dat 
de subsidiabele kosten voor de periode 2015 - 2020 zijn vastgesteld op € 180.273,-- en het 
subsidiebedrag voor die periode op € 90.137,--, zijnde 50% van die subsidiabele kosten. 

In het jaarverslag 2016 is een uitvoerig overzicht gegeven van de uitvoeringskosten in 2015 
en 2016. Met instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn onderhoudsuitgaven 
naar voren gehaald en is ook de verlening van voorschotten versneld.                                  
Dit betekent dat in 2017 nog een laatste voorschot is ontvangen van € 13.520,--. 

De resterende 10% ad € 9.014,-- is op ons verzoek van 3 mei 2020 bij besluit van de 
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed d.d.15 juli 2020 vervroegd uitgekeerd. 

Het door onze architect de heer Ben Massop (Restauratiearchitectuur BBM B.V.) opgestelde 
SIM-plan (Subsidie Instandhouding Monumenten) voor de periode 2022 – 2027 is tijdig 
ingediend en gehonoreerd tot een bedrag aan subsidiabele kosten van € 133.069,18.        
Het verschil met de huidige BRIM-regeling is dat het subsidiepercentage is verhoogd van 50 
naar 60%, hetgeen een subsidiebedrag oplevert van € 79.841 voor de komende 6 jaren. Ook 
is het groot onderhoud van het orgel (eigendom Waalse Gemeente en niet vallend onder de 
bruikleenovereenkomst) meegenomen in het plan. Daarbij is de afspraak dat de niet door 
subsidie gedekte kosten (40%) zullen worden vergoed aan onze Stichting uit het bij de 
Waalse Gemeente beschikbare orgelfonds. 

 

4. Covid-19. 

Ook voor onze Stichting zijn in 2021 de gevolgen van Covid-19 zeer ingrijpend geweest.         
Na enkele kleine versoepelingen dit jaar konden in beperkte vorm, met inachtneming van de 
regels van het RIVM, toch weer enkele activiteiten worden opgestart. Echter, na b.v. enige 
koorrepetities in kleine groepjes werden deze afgeblazen vanwege de te houden afstand. 
Door de koren is wel toegezegd dat, bij normalisatie van de situatie, zij allen weer gebruik 
zullen gaan maken van de Waalse Kerk.                                                                          
Helaas konden ook de concerten van Cultuur tijdens het Middaguur slechts enkele keren 
plaats vinden.  

In de zomer heeft onze gastheer/beheerder regelmatig en met name in de weekenden, de 
kerk opengesteld zodat voor eventuele toeristen en andere belangstellenden de kerk 
toegankelijk was. Helaas was het aanbieden van een consumptie daarbij verboden. 

Tijdens de Open Monumentendagen op 11 en 12 september, was de Waalse Kerk (binnen 
de richtlijnen) geopend voor bezoekers, die onthaald werden op jazzmuziek. Omdat het 
jaarlijkse Jazz à l’Eglise Wallonne ook in 2021 niet kon plaats vinden zijn enkele vaste 
jazzgroepen in de gelegenheid gesteld om de monumentendagen op te luisteren. Tevens 
was er een tentoonstelling over 700 jaar weekmarkt in Breda. Aanleiding hiertoe was dat de 
eerste dinsdagmarkt in oktober 1321 op de Grote Markt van Breda plaats vond. Het ontstaan 
van de markt, de ontwikkeling door de eeuwen heen en de huidige markt werden op 6 grote 
panelen en via een Nassaunieuwsbrief belicht. 
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Ook vond in het kader van de Open Monumentendagen (en door hen georganiseerd) de 
start van een kinderspeurtocht, de zg. Wendelroute, bij de Waalse Kerk plaats. De Waalse 
Kerk is ooit gebouwd als kapel voor de H. Wendelinus en op deze manier werd hieraan extra 
aandacht besteed.                       

Omdat de NLDA (Nederlandse Defensie Academie) eveneens problemen had met voor de 
cadetten beschikbare lesruimten kon, met steeds een maximaal toegestaan aantal van 30 
personen, de kerk een aantal malen aan de NLDA worden verhuurd.  

 

5. Balans per 31-12-2021. 

In 2020 konden -  ondanks de lagere huurinkomsten maar ook door de vervroegd ontvangen 
afrekening BRIM - toch nog de volgende bedragen aan de reserves worden toegevoegd:  

- toevoeging reserve groot onderhoud € 12.000,-- 

- toevoeging reserve restauraties € 15.000,-- 

- toevoeging reserve vervanging inventaris/installaties/inrichting  €      3.100,-- 

Helaas was het in 2021 niet mogelijk om de in het Beleidsplan 2018 – 2021 voorziene 
toevoegingen aan de reserves te realiseren in verband met de in de inleiding (zie punt 1) 
genoemde investeringen met betrekking tot schilderwerken en klepramen. 

 

6. Exploitatie 2020. 

a. Beschikbaarstelling gebouw voor culturele, maatschappelijke en zakelijke doelstellingen. 

De kerk wordt conform de gebruiksovereenkomst met de Waalse Gemeente ter beschikking 
gesteld voor openbare erediensten en bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. 

Bij normale openstelling van de kerk vindt nagenoeg wekelijks op zondag een dienst van óf de 
Waalse Gemeente, óf de Soefibeweging plaats. Daarnaast eveneens kerkelijke huwelijken, 
uitvaarten en doopplechtigheden. Verder wordt de kerk verhuurd voor concerten, koorrepetities, 
exposities, vergaderingen, lezingen, boekpresentaties, seminars, diapresentaties, symposia, 
kleine congressen, themadagen, diploma-uitreikingen door Hogescholen en rondleidingen. Ook is 
de kerk door de gemeente Breda aangewezen als officiële trouwlocatie. 

Naast verhuur van de kerk genereert de Stichting inkomsten door verhuur van de 
consistoriekamer en verhuur van de vleugel.  

Vanwege corona is de kerk gedurende langere perioden slechts beperkt of nagenoeg gesloten 
moeten blijven. Slechts in zeer beperkte vorm en met inachtneming van de richtlijnen konden na 
de versoepeling van de maatregelen toch weer enkele verhuringen met een beperkt aantal 
bezoekers doorgang vinden. Medio december 2021 ging de kerk vanwege de totale lockdown 
volledig dicht voor alle activiteiten. 
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Mede dankzij de vele contacten en inspanningen van onze gastheer/beheerder konden in de 
toegestane perioden en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM toch nog een aantal 
verhuringen plaats vinden. Daardoor is het verlies aan huurinkomsten zoveel als mogelijk beperkt 
gebleven. 

Voor een overzicht van de verhuringen wordt verwezen naar bijgevoegd uittreksel uit het 
grootboek 2021 (bijlage 1). Uit privacyoverwegingen zijn deze gegevens vertrouwelijk. 

Naast verhuringen van het gebouw voor bovengenoemde activiteiten faciliteert de Stichting in het 
kader van de met de gemeente aangegane publiek private samenwerking (1985) de voorheen 
gemeentelijke werkgroep "Cultuur tijdens het Middaguur". Deze werkgroep is op last van de 
gemeente omgezet in een Stichting met alle consequenties van dien.  

Ons bestuur heeft echter besloten - de eerder met de gemeentelijke werkgroep gemaakte 
afspraak, om gedurende 8 maanden van het jaar de kerk alsmede de consistoriekamer en 
vleugel op iedere vrijdag gratis ter beschikking te stellen – te handhaven voor de door de nieuwe 
Stichting te organiseren "inloopconcerten" alsmede voor de door die Stichting eventueel te 
organiseren exposities. Ook deze Stichting heeft slechts een beperkt aantal keren een concert 
kunnen organiseren. 

b. Onderhoud gebouw en inventaris. 

Bij het onderhoud van het gebouw moet onderscheid worden gemaakt tussen binnen- en  
buitenonderhoud. Het binnenonderhoud is altijd voor volledige rekening van de Stichting. Dit in 
tegenstelling tot het buitenonderhoud dat voor de periode 2015 – 2020 voor een belangrijk deel 
met 50% BRIM-subsidie kon worden gedekt. (Zie punt 3 hiervoor)  

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, is de gedeeltelijke sluiting van de kerk (vanwege 
corona) aangegrepen om het binnenschilderwerk van gewelven en binnenmuren na bijna 38 jaar 
uit te voeren. Dit heeft een bedrag gevergd van afgerond € 24.720,00. 

Daarnaast is opdracht verstrekt voor het aanbrengen van klepramen aan de straatzijde van de 
kerk om een betere ventilatie mogelijk te maken. De kosten bedragen € 7.233,--.. 

Vanwege het al jaren nijpende gebrek aan archief- en opslagruimte zijn in 2021 voor een bedrag 
van afgerond € 4.150,-- archiefkasten aangeschaft. Deze konden perfect worden geplaatst aan 
weerszijden op de balkons, waarbij de afmetingen zodanig waren dat deze balkons toegankelijk 
blijven voor publiek (bij drukbezochte uitvoeringen). 

c. Inspectierapport Monumentenwacht. 

De inspectie heeft pas in de loop van december 2021 plaats gevonden. De daarin aanbevolen 
acties zoals schilderwerken zijn opgenomen in het SIM-plan en zullen, voor zover nodig, in 2022 
en volgende jaren worden uitgevoerd. 

 

7. Overige wetenswaardigheden. 

Om “Dé Culturele Parel van Breda” (zoals oud-Burgemeester W. Merkx de Waalse Kerk ooit 
noemde en dit later herhaald werd door oud-Burgemeester P. van der Velden) beter voor het 
voetlicht te brengen is in 2020 een virtuele tour aan de website toegevoegd. 
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Het bezoekersaantal lag in 2021 als gevolg van corona slechts op circa 8.000, terwijl in normale 
jaren dit op circa 25.000 ligt. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit uitsluitend vrijwilligers.  

 

8. Bestuurswijziging in 2021. 

In verband met een betere taakverdeling binnen het bestuur heeft uitbreiding van het bestuur met 
een bouwkundige plaats gevonden.  

 

9. Bestuurssamenstelling. 

De huidige samenstelling en de taakverdeling van het bestuur is als volgt: 

Mr. W.M.M. van Fessem  voorzitter 

Mevr. G.C. van Strijen-van Brink secretaris 

G.A.J. Schouten   penningmeester 

R.N.J. de Bonth   bestuurslid bouwkundige zaken 

Mevr. E.W. Sijaranamual  bestuurslid namens Waalse Gemeente 

Mr. J.B.A.M. Hendrix   bestuurslid namens Waalse Gemeente 

Het bestuur heeft in 2021 – buiten veelvuldig overleg en besluitvorming per mail – slechts 3 maal 
fysiek vergaderd en 1 x schriftelijk. 

Op de website is aan de eisen van de Belastingdienst in het kader van ANBI volledig voldaan. 
Het adres van onze website is www.waalsekerkbreda.nl. Met diverse organisaties zijn afspraken 
gemaakt voor het wederzijds linken van websites, hetgeen qua p.r. ook zeker nodig is. 

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Wel heeft zij een gastheer/beheerder aangesteld die 
de verhuringen regelt en namens het bestuur optreedt als gastheer bij alle evenementen die in de 
kerk plaats vinden. Naast een bescheiden onkostenvergoeding verzorgt hij in beperkte mate voor 
eigen rekening en risico de verstrekking van consumpties en catering al of niet in samenwerking 
met derden. Dit is in 2021 helaas zeer beperkt mogelijk geweest vanwege de maatregelen van 
het RIVM. 

 

Breda, 4 januari 2022.                                                                                                               
G.A.J. Schouten (penningmeester)/G.C. van Strijen-van Brink (secretaris). 

 


