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1. Algemeen 

1.1  Oprichting 

De Stichting De Herberg werd opgericht per 22 april 2002 

Ten overstaan van notaris Mr Willem Jan Velema te Noordenveld. 

Het doel van de stichting is: 

Het bevrijdend Evangelie uit te dragen in Woord en daad, op grond van Mattheüs 25: 34-45  

Door zorg en aandacht te geven aan de mens in nood, te weten mensen die verslaafd zijn, 

dakloos geworden, zwerven, eenzaam zijn, uitgestotenen, kortom mensen die vaak zowel 

lichamelijk als geestelijk verzwakt zijn en in sociaal opzicht behoren tot de kansarmen, en 

voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting wil dit doel bereiken door: 

1. Activiteiten te verzorgen die passen in de doelstelling 

2. Vrijwilligers uit kerken aan te stellen die in het kader van de doelstelling ondersteunend, 

stimulerend, coördinerend en waar mogelijk uitvoerend werkzaam zijn; 

3. Waar mogelijk en nodig hulp in te schakelen van deskundigen; 

4. Samen te werken met instellingen, personen of groepen die geheel of gedeeltelijk 

werkzaam zijn op het gebied van de doelstelling van de stichting; 

5. Contacten te onderhouden met instanties die zich op soortgelijk terrein bewegen; 

6. Alle andere wettige middelen die met het vermelde doel rechtstreeks of zijdelings 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord. 

1.2  Geldmiddelen 

Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen bestaan uit hetgeen de 

stichting door subsidies, donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen, uit vrijwillige 

bijdragen of op enigerlei andere wijze verkrijgt. 

De stichting draagt er zorg voor dat ontvangen subsidies, donaties, erfstellingen, legaten, 

schenkingen, vrijwillige bijdragen enzovoorts, worden aangewend overeenkomstig de 

eventueel daaraan verbonden aanwijzingen van de betreffende respectieve begunstigers. 

1.3  Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de onderstaande drie personen: 

-Voorzitter: mevrouw H. van Herwijnen 
-Secretaris: mevrouw C. van den Berg 
-Penningmeester: vacant (a.i. mevrouw C. van den Berg) 
-Bestuurslid: Jim Hayes  
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2. Verslag van het bestuur 

2.1  Activiteiten in het jaar 2018 

Veldwerk   

Sinds januari 2018 hebben we twee ervaren veldwerkers die o.a. onze vrijwilligers trainen 

om dak- en thuislozen en/of zorgmijders op de juiste manier te benaderen. Veldwerkers 

benaderen dak- en thuislozen presentievol in hun eigen omgeving en ondersteunen hen in 

de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding en dekens. Vaak ontstaat hiermee 

het eerste contact en een goed gesprek. Indien mogelijk verwijzen wij hen door richting 

professionele zorg. Inmiddels is ons team uitgebreid en hebben we zes veldwerkers die 

zowel overdag als ‘s avonds (en een deel van de nacht) op meerdere dagen per week 

zichtbaar zijn in de stad.   

Aanschaf kleinere soepbus   

September 2018 hebben we een kleinere soepbus aangeschaft. Voordeel is dat we mobiel 

zijn en geen groot rijbewijs (meer) nodig hebben. Veldwerkers gebruiken de bus om kleding 

en dekens mee te nemen en soep uit te delen.   

Gezamenlijke inloopvoorzieningen Breda   

Stichting De Herberg heeft zich aangesloten bij de `Gezamenlijke Inloopvoorzieningen Breda` 

Dit platform onderschrijft het belang van samenwerking met andere inloopvoorzieningen in 

Breda. Doel is dat we samen meer kunnen betekenen voor de inwoners van Breda.   

Activiteiten   

In De Herberg stimuleren wij onze bezoekers deel te nemen aan verschillende activiteiten. 

Onze bezoekers helpen bij het verzorgen van de koffie, het eten en de afwas. Iedere eerste 

vrijdag van de maand verstrekken we een gratis warme maaltijd die we samen met onze 

bezoekers klaarmaken. Voor de muzikale bezoekers onder ons is er de gelegenheid om 

samen muziek te maken. Tevens bieden we sinds februari voor belangstellenden een 

Bijbelstudie aan.   

Samenwerking professionele instanties en organisaties   

Om hulpvragers beter van dienst te kunnen zijn hebben we samenwerking gezocht met 

Stichting Ontmoeting, Het Leger Des Heils en Teen Challenge NL. Met elkaar willen we 

anticiperen op de sociaal maatschappelijke tekortkomingen in Breda.   

Training   

Training voor onszelf en onze medewerkers vinden we heel belangrijk. Afgelopen jaar 

hebben we twee trainingen aangeboden. Een groot aantal medewerkers heeft hier gehoor 

aangegeven en de trainingen doorlopen. De trainingen hadden als doel: het herkennen van 

psychische aandoeningen en benadering hiervan.   

Telefonische bereikbaarheid   

Sinds mei 2018 zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar voor mensen in nood. Het nummer staat 

vermeld op de website van de stichting.   
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2.2 Organisatie   

Bestuur 

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 

organisatie en het financiële beleid van de stichting en onderhoud interne contacten, 

contacten met externe partners, hulpverleningsinstanties en donateurs. In 2017 en 2018 

hebben we een flink aantal bestuur mutaties gehad. Sinds februari 2017 zijn er twee nieuwe 

bestuursleden toegetreden. Hanneke van Herwijnen (voorzitter) en Coby Vink. Per 1 

september 2018 zijn Wim en Corrie Kant afgetreden als bestuurslid en penningmeester. 

Coby neemt de taak over van Corrie en is per 1 september 2018 onze nieuwe 

penningmeester. Sinds 1 september jl. wordt ons bestuur versterkt door Peter Nelemans. 

Het bestuur bestaat uit 4 leden: Hanneke van Herwijnen, voorzitter Carmen van den Berg, 

secretaris Corrie Kant, penningmeester Peter Nelemans, bestuurslid 

Noot: bij het schrijven van het jaarverslag 2018 zijn afgetreden Coby Vink en Peter 

Nelemans. Daarvoor in de plaats is gekomen Jim Hayes als bestuurslid. De functie van 

penningmeester is vacant en wordt waargenomen door Carmen van den Berg. 

Medewerkers 

De gehele organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers in alle functies. We hebben ruim 25 

vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens. Onze vrijwilligers bestaan 

uit veldwerkers, soepkokers, inloop medewerkers en inloop teamleiders. Onze vrijwilligers 

zijn gedreven door christelijke naastenliefde. Vrijwilligers worden jaarlijks toegerust door 

middel van training. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers zodat we op alle fronten 

inzetbaar kunnen zijn en blijven. We zijn dankbaar voor de goede en flexibele inzet van al 

onze medewerkers.  

                                                                                                                              

3. Visie van het bestuur 

De hedendaagse ontwikkelingen in de samenleving zijn divers en complex in velerlei 

opzichten. Steeds meer mensen dreigen mede door deze maatschappelijke ontwikkelingen 

de verbinding met zichzelf en met de samenleving te verliezen. Een deel van hen komt door 

omstandigheden in financiële en psychische problemen terecht. Mede hierdoor verliezen 

sommigen hun baan en huis en worden in zekere zin dakloos, dan wel thuisloos. Omzien 

naar de zwakkere in de samenleving dient in onze visie te gebeuren vanuit naastenliefde,  

gepaard gaande met praktische zorg. De opvang van dak- en thuislozen zal in onze visie een 

groeiende aantal medemensen treffen. Daarbij moet veelal rekening gehouden worden met 

wachtlijsten van professionele organisaties terwijl de nood vaak een acute nood is en er 

direct hulp geboden moet kunnen worden, met name in praktische zin. 

Onze visie is dat de komende jaren, mede gezien door de terugtrekkende overheid in taken 

en financiële middelen er door de samenleving en overheid steeds meer een beroep gedaan 

zal worden op vrijwilligers in de samenleving. Vrijwilligers die gedreven door naastenliefde 
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hun bekwaamheden (soms ook op het niveau van professionals) tijd en energie willen geven 

aan de hulpbehoevende medemens in Breda en omgeving. 

 

4. De Herberg in cijfers 

4.1 Balans en toelichting op de balans 

Onderstaan gegevens het betrekking op de balans, gevolgd door een toelichting op de 

balans. 

Balans per: 

ACTIVA                                           31-12-18                                                                    31-12-17 

Vlottende activa                                                                                            

Voorraad 
Materialen                                     €           0                                                                 €             0 

Liquide middelen 

Ing Bank rekening courant         €    6.608                                                                   €        791 

Moneyou Rekening                     €    8.896                                                                   €  10.389 

Kas                                                  €       120                                                                   €          83 

                                                        € 15.624                                                                    €  11.398                     

                                                            

PASSIVA                                         31-12-18                                                                    31-12-17                                                                                                         

Reserveringsrekening 

Reservering algemeen                 € 11.263                                                                  €   12.528               

Exploitatie resultaat                     €   4.326                                                                  €    -1.265 

Kortlopende schulden                 €           0 

Te betalen kosten          €         35 

  

         € 15.624                          €   11.398 
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Toelichting op de balans 

 

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

Liquide middelen 

Het saldo van de bankrekening is in overeenstemming met de opgave van de ING Bank 

Het saldo van de spaarrekening Moneyou is in overeenstemming met de opgave van de 

Moneyou Bank 

 

PASSIVA                                                                 

 

Reserveringsrekening                                                  2018                                  2017 

Reservering algemeen  

Saldo per 1 januari 2018                                         €    791                                 €   471                        

Mutatie                                               € 5.817                                 €   320   

Saldo per 31 december 2018                                 € 6.608                                 €  791 

 

Spaarrekening Moneyou                                           2018                                  2017 

Saldo per 1 januari  2018                                        € 11.298                             € 12.664 

Mutatie                                   €    2.402                             €    1.265 

Saldo per 31 december 2018                                 €   8.896                              € 10.389 

 

Kortlopende schulden  

Te betalen kosten                                                       

Bankrente en -kosten 4e kwartaal 2018                 € 35,37 
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4.2 Exploitatierekening 2018-2017 

 

 

  

Begroting 2019 Gerealiseerd 2018 2017 2016

Ontvangsten/Baten

Giften 6.000€                7.375€                    2.953€                 5.627€                     

Overige ontvangsten 15.000€              2.276€                    

Rente 5€                       7€                           22€                      90€                          

totaal inkomsten 21.005€              9.658€                    2.975€                 5.718€                     

Uitgaven/lasten

maaltijden 1.000€                494€                       714€                    1.287€                     

Autokosten (ford) 3.500€                745€                       

Bankkosten 125€                   99€                         95€                      111€                        

huishoudelijke dienst 150€                   2€                           394€                    379€                        

overige kosten 250€                   518€                       28€                      74€                          

Huur Annahuis 3.200€                2.190€                    540€                    

Oude buskosten -€                    825€                       1.665€                 3.324€                     

Telefoonkosten 84€                     164€                       

Overnachtingen bezoekers 500€                   54€                         

Fruit 150€                   64€                         

km.kosten verg. 500€                   176€                       804€                    796€                        

Totaal uitgaven 9.459€                5.332€                    4.241€                 5.970€                     

Resultaat 11.546€              4.326€                    -1.265€               -253€                       
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5. Goedkeuring en ondertekening verantwoordelijke bestuursleden 

 

Door ondertekening geeft het bestuur haar goedkeuring aan het jaarverslag en de 

jaarrekening 

Made, 22 november 2019 

 
        

C. van den Berg - Alexandru, 
Secretaris, a.i. penningmeester   

H. van Herwijnen -Meerloo, 
Voorzitter  
 

            
            
            
            

            
22 -  11 - 2019     22  -   11   - 2019   
            
te, Made   te, Dussen 
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6. Bijlage 1 (verklaring kascommissie 2018)       

 
 

Verklaring kascommissie 2018, Stichting de Herberg 

 

De kascommissie 2018 verklaart hierbij de boekhouding van Stichting de Herberg te hebben 

gecontroleerd over het jaar 2018 

De boekhouding bleek overzichtelijk en zeer verzorgd, waardoor een goede controle 

mogelijk was. 

De kascommissie spreekt haar waardering uit over de wijze waarop de boekhouding gevoerd 

wordt en geeft hierbij goedkeuring aan de boekhouding over het jaar 2018 

 

Breda, 18-11- 2019 

Naam: Dikkie van Wendel de Joode Handtekening... 

Naam: Toos Combee 

 

 

Handtekening    


