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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

2. Verslag van het bestuur
2.1 Activiteiten in het jaar 2019
Veldwerk
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 3
veldwerkers die zowel overdag als ’s avonds op meerdere dagen per week zichtbaar zijn in
de stad.
Soepbus
De soepbus is een belangrijk onderdeel voor dak-en thuislozen in Breda en omgeving. De
Soepbus werd in 2019 twee keer per week in gezet om naar plaatsen te rijden waar dak- en
thuislozen komen, in het centrum van Breda, in het buitengebied en diverse regio
gemeentes. De Soepbus dienst wordt door vrijwilligers bemenst en is een belangrijk
onderdeel van de stichting.
De Soepbus is er voor de mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen
op straat of in de maatschappelijke nachtopvang. Vaak zijn het gebruikers van (hard)drugs
en alcohol en of mensen met psychische problemen. Maar er komen ook mensen die moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Een kom warme soep en warme aandacht
kunnen ze vaak goed gebruiken.
We delen uit een warme goedgevulde kom soep, brood, fruit en drinken aan de mensen in
nood. Als het koud is delen we sjaals, mutsen, handschoenen, thermokleding en dekens uit.
Vaak ontstaat hiermee het eerste contact. Hiermee wordt vertrouwen opgebouwd, we zijn
een luisterend oor, hebben geduld, nemen de tijd en bieden persoonlijke aandacht.
Daarnaast heeft de Soepbus een belangrijke signaleringsfunctie voor nieuwe daklozen.
Indien gewenst helpen we dak- en thuislozen verder of we brengen hen in contact met
bestaande hulpverlening.
Activiteiten Inloop
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
en derde Vrijdag en van de maand verstrekken we een gratis warme maaltijd die we samen
met onze bezoekers klaarmaken. Op alle overige dagen krijgen bezoekers brood en een kom
soep aangeboden. Voor de muzikale bezoekers onder ons is er de gelegenheid om samen
muziek te maken. Tevens bieden we voor belangstellenden pastorale een-op-een
gesprekken aan.
Steun en Adviespunt
Sinds december 2019 bieden wij ondersteuning. Mensen kunnen bij het Steun en Adviespunt
terecht voor praktische hulp, financiële vraagstukken, hulp bij het invullen van formulieren,

een luisterend oor of juist iemand die met hen mee denkt of opkomt voor zijn of haar
belangen. Ook bieden we advies en hulp bij verslaving. (wij bieden geen verslavingszorg)!
Vrijwilligers bemensen het Steun en Adviespunt. Indien gewenst is het mogelijk om een
gesprek te voeren met onze vrijwillige professionals zoals een arts, jurist, maatschappelijk
werker of pastoraal werker. Wanneer mensen hulp nodig hebben van professionele
organisaties zoals maatschappelijk werk, ggz of verslavingszorg, dan brengen we hen graag
in contact met professionele hulp.
Kantoor
Sinds december hebben wij een kantoor aan de voorzijde van het pand. Daarmee hebben
we de mogelijkheid gekregen om onze openingstijden uit te breiden. Het kantoor dient als
werkruimte voor het bestuur en als spreekkamer voor het Steun en Adviespunt. Ons adres is
daarmee gewijzigd naar Haagweg 3, 4814 GA Breda.
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.
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 sociaal maatschappelijke tekortkomingen. In samenwerking met Stichting
Barka en Teen Challenge begeleiden we de terugkeer van oost Europeanen waar verdere
medische en/of verslavingszorg wordt verleend.
Training
Training voor onszelf en onze medewerkers vinden we heel belangrijk. Afgelopen jaar
hebben we een training gevolgd over agressie en veiligheid op de werkvloer. Een groot
aantal medewerkers heeft hier gehoor aangegeven en de trainingen doorlopen. De
trainingen hadden als doel: bewustwording, herkennen van agressie, hoe ga je om met
agressie en de benadering hiervan.
Telefonische bereikbaarheid
Mensen in nood kunnen gratis gebruik maken van de straat-telefoon om hun familie,
kennissen en zorg- instellingen te bellen. Daarnaast is de straat-telefoon 7 dagen per week
bereikbaar voor een luisterend oor en voor praktische hulpvragen zoals eten, drinken,
toiletartikelen en een slaapzak. Het nummer staat vermeld op de website van de stichting.
Project Onder de pannen
Er is een groeiende groep nieuwe daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische
aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. De economische
daklozen. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang, terwijl deze groep in
omvang toeneemt. Het gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door
scheiding op straat terecht komen. Het doel van het project is om mensen snel onderdak te
bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van
de (dure) nachtopvang.

Stichting de Herberg Breda wil in samenwerking met de gemeente voor deze specifieke
groep een alternatief aanbod ontwikkelen genaamd: 'Onder de Pannen'. Deze nieuwe
daklozen brengen we tijdelijk onder bij Bredanaars die een kamer beschikbaar hebben en
bereid zijn een mede-Bredanaars hulp te bieden. Degene die onder dak gebracht wordt,
betaalt hiervoor een onkostenvergoeding.
Het principe is gebruik te maken van de zgn. kostgangers regeling. Deze is met name voor
mensen met een bijstandsuitkering aantrekkelijk, geen korting op de uitkering en geen
korting op de huurtoeslag.
In mei 2019 hebben we het project “Onder de Pannen Breda ingediend bij de burgemeester
en wethouders van Breda. We hopen dit project in 2020 verder uit te rollen.
Kleinschalige 24/7 opvang voor (ex)verslaafden
In juli 2019 hebben we een serieus aanbod gekregen om voor een relatief klein bedrag een
boerderij te huren in Woensdrecht.
Het afgelopen halfjaar hebben wij meerdere mogelijkheden onderzocht en overwogen. De
woning en de nabijgelegen schuur vragen echter om veel aanpassingen om het tot een
geschikte locatie te maken. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar flink uitgebreid met meer
straatwerk en een eigen Steun en Adviespunt. Ook dit vergt onze tijd en aandacht.
Daarom zijn we tot de conclusie gekomen dat het (nog) niet de tijd is om een opvang te
realiseren. Voor onze huidige en toekomstige activiteiten zullen we ons de komende tijd
(meer) richten op fondsenwerving via kerken en fondsen.
Fondsenwerving
In 2019 hebben wij een CBF erkenning aangevraagd.
Noot: Bij het schrijven van het jaarverslag mag Stichting de Herberg Breda met ingang vanaf
1 januari 2020 het keurmerk 'Erkend Goed Doel' voeren. Deze certificering biedt de ruimte
om vele fondsen aan te schrijven voor de projecten die we momenteel draaien en gaan
uitvoeren in de komende tijd. Daarnaast worden wij opgenomen in het Register Goede
Doelen op www.cbf.nl
Wat is de erkenning? De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF,
Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge
kwaliteitseisen voldoen, kunnen de erkenning krijgen. Nadat de erkenning is verstrekt, krijgt
een Erkend Goed Doel een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets.
Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere
euro, verantwoording afleggen en ons jaarlijks onafhankelijk laten controleren.
PR
In 2019 hebben we flink aandacht besteedt om meer naamsbekendheid te krijgen. We
hebben een partnerschap met Groot Nieuws Radio gesloten. Het partnerschap bestaat uit
twee onderdelen: redactionele bijdrage in de vorm van interviews en reclamespots.

Verder zijn we diverse keren in de media geweest n.a.v. het project onder de pannen en zijn
er diverse interviews afgenomen door “ Zorg voor Elkaar” en gepubliceerd in het stadsblad.
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. Het bestuur komt 4
tot 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen
In 2019 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.
Raad van Advies
Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies. Onze Raad van Advies heeft veel
kennis en professionaliteit in huis, denkt kritisch mee en adviseert gevraagd en ongevraagd.
Medewerkers
De gehele organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers in alle functies. We hebben ruim 35
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens. Onze vrijwilligers bestaan
uit teamleiders, veldwerkers, soepkokers, inloop medewerkers, pastoraal werker,
maatschappelijk werker en een medisch adviseur.
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.
In Memoriam
Op 29 december 2019 is Wim Kant, oprichter van de Stichting de Herberg overleden.
Vanuit een enorme bewogenheid en liefde voor de mensen in nood, werd Stichting de
Herberg in 2002 opgericht door Wim.
Vele mensen hebben vanaf die tijd het evangelie mogen zien en horen. Mensen werden
onvoorwaardelijk opgevangen met een warme kom soep en brood. Hij bood een luisterend
oor en gaf oprechte aandacht aan wie eenzaam was. Vele mensen werden geholpen en door
hem naar afkickklinieken gebracht.
Wij zullen Wim nooit vergeten. Hij had een diep geworteld geloof en wist Gods woord op
eenvoudige en liefdevolle manier uit te dragen en uit te leggen. Hij leefde met volle teugen
voor Zijn Heiland en Heer. Zijn missie werkt tot op de dag van vandaag door in de stichting.
Samen met God mogen wij doorgaan met wat Wim ooit begonnen is. De liefde van Christus
weerspiegelen en het bevrijdend evangelie uitdragen in woord en daad.

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
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
Vlottende activa
Voorraad
Materialen
Liquide middelen
Ing Bank rekening courant
Moneyou Rekening
Kas

31-12-19

31-12-18

€

€

0

0

€ 40.000
€
0
€
56
€ 40.056

€ 6.608
€ 8.896
€
120
€ 15.624

PASSIVA
Reserveringsrekening

31-12-19

31-12-18

Reservering algemeen
Exploitatie resultaat

€ 15.589
€ 24.468

€ 15.589
€ 4.326

Kortlopende schulden
Te betalen kosten

€
€

€ 0
€ 35

0
0

(4de kwartaal zakelijke rekening)

€ 40.056

€ 15.624

Toelichting op de balans
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Het saldo van de bankrekening is in overeenstemming met de jaaropgave van de ING Bank.
Het saldo van de spaarrekening Moneyou is in overeenstemming met de jaaropgave van de
Moneyou Bank. De spaarrekening Moneyou is per 5 november 2019 opgeheven en gestort
op de ING Bank rekening van de stichting.
PASSIVA
Reserveringsrekening
Reservering algemeen
Saldo per 1 januari 2019
Exploitatie resultaat 2019
Saldo per 31 december 2019

€ 15.589
€ 24.468
€ 40.000

€ 11.263
€ 4.326
€ 15.589

Spaarrekening Moneyou
Saldo per 1 januari 2019
Opheffen rekening
Saldo per 31 december 2019

2019
€ 8.896
€ 8.898
€
0

2018
€ 11.298
€ 2.402
€ 8.896

Kortlopende schulden
Te betalen kosten
Bankrente en -kosten december 2019

2019

€ 35

2018

4.2 Exploitatierekening 2019-2018

Bijlage 1 (verklaring kascommissie 2020)

