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Jaarverslag 2019 

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

1. Inleiding. 

Nadat in 2016, dankzij zowel rijks - als provinciaal subsidie alsmede de inzet van de in de 

afgelopen jaren door zuinig en efficiënt financieel beleid opgebouwde reserves, belangrijke 

investeringen werden gerealiseerd, kon in 2019 evenals in 2018 wat dat betreft pas op de 

plaats gemaakt worden. 

Bovendien werd in de jaarverslagen 2017 en 2018 geconstateerd dat de reserves tot een 

zodanig minimum waren gedaald dat mogelijk nodige of wenselijke investeringen in de 

komende jaren - zonder extra subsidies van rijk of provincie - onmogelijk zijn zonder 

aanvulling van de daarvoor nodige reserves van onze stichting. 

2. Subsidieovereenkomst 2018-2021. 

Bij brief van 12-9-2017 is door de Stichting - als onderdeel van de met de gemeente te 

maken meerjarenafspraken - een geactualiseerd Bedrijfsplan 2018 - 2021 ingediend. De 

subsidieovereenkomst voor die periode is door gemeente en stichting op 31-1-2018 

getekend. Het jaarlijkse subsidie is voor deze periode vastgesteld op € 30.000,00 per jaar. 

In genoemd Bedrijfsplan 2018-2021 zijn achtereenvolgens de doelstellingen, de 

dienstverlening en producten alsmede de instandhouding i.c. onderhoud- en 

restauratieplicht uitvoerig omschreven. 

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

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. 

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. 
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Dit betekent dat in 2017 nog een laatste voorschot is ontvangen van € 13.520,--. De 

resterende 10% ad € 9.014,-- zal - na verantwoording in 2020 over de gehele periode – pas in 

dat jaar worden uitgekeerd.  

4. Subsidie Provincie op grond van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant. 

Hoewel onze stichting een aanvraag heeft ingediend voor 2017 is, door wijziging van het 

provinciaal toekenningbeleid via een systeem van puntentelling en de hantering van een 

minimale aanvraag van 2 ton of meer, onze aanvraag in 2017 kansloos gebleken, hetgeen 

ook in 2018 en 2019 niet tot een aanvraag heeft kunnen leiden vanwege het ongewijzigde 

provinciale beleid.  

5. Balans per 31-12-2019. 

Door de investeringen in 2016 is de reservepositie in dat jaar afgenomen met afgerond             

€ 122.500,--.  

Ten laste van de exploitatie 2017 konden de reserves worden aangevuld met € 41.000,-- 

mede door de nog ontvangen laatste termijn van de BRIM-subsidie. Zowel in 2018 als in 

2019 is de toevoeging aan de reserves beperkt gebleven. In 2018  kon aan de reserves een 

bedrag van € 20.500,00 worden toegevoegd en in 2019 een bedrag van €  22.000,00 t.w.  

- toevoeging reserve groot onderhoud € 9.000,-- 

- toevoeging reserve restauraties € 10.000,-- 

- toevoeging reserve vervanging inventaris/installaties/inrichting  €      3.000,-- 

6. Exploitatie 2018. 

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. 

Nagenoeg wekelijks is er dan ook op zondag een dienst van óf de Waalse Gemeente, óf de 

Soefibeweging. Daarnaast vinden er kerkelijke huwelijken, uitvaarten en doopplechtigheden 

plaats. 

Verder wordt de kerk verhuurd voor instrumentale en vocale concerten, koorrepetities, 

exposities, vergaderingen, lezingen, boekpresentaties, seminars, diapresentaties, symposia, 

kleine congressen, themadagen, diploma-uitreikingen door hogescholen en rondleidingen. Ook is 

de kerk aangewezen als officiële trouwlocatie. 

Naast verhuur van de kerk genereert de stichting inkomsten door verhuur van de 

consistoriekamer en verhuur van de vleugel.  
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Voor een overzicht van de verhuringen wordt verwezen naar bijgevoegd uittreksel uit het 

grootboek 2019 (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 - de gemeentelijke 

werkgroep "Cultuur tijdens het middaguur". Deze werkgroep krijgt gedurende 8 maanden van 

het jaar de kerk alsmede de consistoriekamer en vleugel op iedere vrijdag gratis ter beschikking 

voor de door de werkgroep te organiseren gratis toegankelijke "inloopconcerten" alsmede voor 

de door de werkgroep eventueel te organiseren exposities. 

Daarnaast is gratis medewerking verleend aan de Open Monumentendag, is de kerk gratis ter 

beschikking gesteld voor de viering van het sacrament van de Niervaert alsmede de Anton 

Pieckdag en is de kerk opengesteld tijdens het Jazz – festival. Ons bestuur heeft tijdens de 

“Cultuurnacht” en tijdens de “Nassaudag” op eigen initiatief een activiteit georganiseerd in 

samenwerking met de Stichting Cultuurbehoud.  

b. Onderhoud gebouw en inventaris. 

Bij het onderhoud van het gebouw moet onderscheid worden gemaakt tussen binnenonderhoud 

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 kan worden gedekt. (Zie punt 3 hiervoor en punt b.3 hierna) 

b.1. Vloer Waalse Kerk. 

Zoals in het bedrijfsplan 2018-2021 is aangegeven zou op termijn de vloer van de kerk, die 

bestaat uit zachte Boomse plavuizen, wegens slijtage en vooral rode stofvorming moeten 

worden gerestaureerd en vervangen. Omdat simpelweg de middelen daarvoor ontbreken is 

advies gevraagd over tegengaan van de stofvorming. Een tijdelijke oplossing voor het probleem is 

gevonden door de vloer na grondige reiniging te laten behandelen met acrylwas. Dit is in 

december 2018 gebeurd en heeft een bedrag gevergd van afgerond € 5.036,00. Het resultaat is 

bemoedigend en door plaatselijke nabehandeling zal vervolgbehandeling waarschijnlijk pas over 

enkele jaren nodig zijn. 

b.2. Vochtprobleem in de gewelven. 

Tijdens de laatste restauratie in 2015-2016 is,  naar wordt aangenomen, op de wanden van het 

koor een gedeeltelijk vochtafsluitende latex gebruikt waardoor in de gewelven daarboven 

schimmelvorming is ontstaan. Eén van de adviezen is, zoals ook reeds aangegeven in punt 4 D 

van ons bedrijfsplan, om aan de zijde van het Begijnhof 1 of 2 klepramen aan te brengen zodat 

met het klepraam aan de voorzijde een betere ventilatie kan ontstaan. Na advies en onderzoek 

van Aannemersbedrijf  Nico de Bont zijn in 2019 deze 2 klepramen aangebracht, zodat een 

betere ventilatie mogelijk is. 
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Daarnaast is in overleg met de aannemer een geslaagde proef uitgevoerd om met een 

reinigingsmiddel de gewelven te behandelen voor de schimmelvorming. Deze proef is geslaagd 

en na behandeling zijn de gewelven boven het koor met vochtdoorlatende latex behandeld. 

b.3 Inspectierapport Monumentenwacht. 

In het rapport 2019 is melding gemaakt van een loszittende klimhaak op het dak. Dit is als een 

fout tijdens de restauratie in 2016 gratis door de aannemer gerepareerd. 

Daarnaast werd in de torentrap aantasting door de bonte knaagkever geconstateerd. Dit 

probleem is door een gespecialiseerd bedrijf behandeld met een garantieperiode van 5 jaar. 

b.4 Voor het buitenonderhoud  

kennen we het zogenaamde BRIM-plan. Zie voor een uiteenzetting Brim-plan punt 3 hiervoor. 

Pas in 2020 kan voor de periode vanaf 2021 een nieuwe aanvraag op grond van de huidige SIM-

regeling worden ingediend. Het is de vraag of de nodige buitenschilderwerk beurt hierop kan 

wachten. 

c. Aankopen inventaris. 

c.1 Klapstoelen. 

Omdat sommige huurders van de kerk vragen om meer zitplaatsen worden dan klapstoelen voor 

rekening van die huurder gehuurd van een firma in Breda. Ook bij de inloopconcerten van de 

werkgroep Cultuur tijdens het middaguur is vanwege de grote belangstelling voor die concerten 

behoefte aan meer zitplaatsen. Daarom is in 2018 besloten om als stichting zelf een 40-tal 

klapstoelen aan te schaffen voor afgerond € 1000,00 en deze bij aanvraag te verhuren aan de 

huurder van de kerk. De werkgroep “Cultuur tijdens het Middaguur” heeft voor hun gebruik van 

de stoelen in 2019 een donatie gedaan van €  450,00,  waarvoor dank.  

c.2 Geluidsinstallatie. 

In redelijk korte tijd is 2 maal een storing opgetreden in de versterker van de geluidsinstallatie. 

Daarom is besloten, ook vanwege de levensduur van de huidige installatie en de noodzaak om 

over goede apparatuur te beschikken voor de huurders, tot aankoop van een nieuwe versterker. 

De oude is voor minimale kosten gerepareerd en dus bij uitval inzetbaar. 

Daarnaast zijn, gezien de behoefte van huurders, voor concerten en zanguitvoeringen extra 

microfoons aangekocht.  

Afboeking voorraad boeken. 

Omdat slechts in zeer beperkte mate boeken van de Waalse Kerk worden verkocht, is besloten 

tot prijsverlaging van € 17,50 naar € 10,00. Vanwege de nog geruime voorraad is evenals in 2018 

een deel van de voorraad tot een bedrag van € 1.500,-- afgeboekt. 
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7. Overige wetenswaardigheden. 

Inclusief de gratis beschikbaarstelling van de kerk aan de gemeentelijke werkgroep "Cultuur 

tijdens het middaguur" en de verhuringen is de kerk in 2019 circa 210 keer in gebruik geweest. 

Helaas is door de toename in Breda van gelegenheden voor multifunctioneel gebruik de druk op 

het aantal verhuringen groot. Ook de verruimde mogelijkheid wat betreft trouwlocaties heeft 

een daling van het aantal huwelijken in onze kerk betekend. Op initiatief van onze beheerder zijn 

een aantal activiteiten in 2019 gerealiseerd, waardoor de terugloop in verhuringen beperkt werd. 

Ons bestuur beraadt zich op p.r. activiteiten om de aantrekkelijkheid van de Waalse Kerk als   

“Dé Culturele Parel van Breda” beter voor het voetlicht te brengen.  

Het bezoekersaantal lag in 2019 bij voorzichtige schatting op circa 24.000. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit uitsluitend vrijwilligers. 

8. Bestuurswijziging in 2019. 

De Kerkenraad / Consistoire van de Waalse Gemeente Dordrecht/Breda heeft in 2019 tot een  

bestuurswisseling besloten. Daarom moest na ruim 10 jaar van de heer C. Dubbelman en na 4 

jaar van de heer Wijntje afscheid worden genomen als afgevaardigde bestuursleden van de 

Waalse Gemeente. Voor hun inspirerende, prettige en constructieve samenwerking veel dank.  

Op 2-7-2019 zijn hierna onder punt 10 de nieuw aangewezen bestuursleden van de Stichting 

vermeld.  

9. Bestuurssamenstelling. 

 De samenstelling en de taakstelling van het bestuur is als volgt: 

Mr. W.M.M. van Fessem  voorzitter 

Mevr. drs. G.M.C.A. Toledo  secretaris 

G.A.J. Schouten   penningmeester en voorzitter bouwcie 

Mevr. E  W.  Sijaranamual   bestuurslid namens Waalse Gemeente 

Mr. J.B.A.M. Hendrix   bestuurslid namens Waalse Gemeente 
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Het bestuur heeft in 2019 - buiten veelvuldig overleg en besluitvorming per mail - viermaal 

vergaderd. De bouwcommissie is driemaal bijeen geweest.  

Ook in 2019 is de in eigen beheer gebouwde website verder uitgebreid en geactualiseerd. In 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 gezien de druk op verhuringen 

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. 

Breda, 3 januari 2020 

G. Schouten, penningmeester   


