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Voorwoord
Bestuur
Het jaar 2021 begon én eindigde met een lockdown als gevolg van corona. Daar tussendoor was er
steeds een golfbeweging tussen vrijheid en beperkingen. Die onzekerheid raakte zeker ook onze
doelgroep, de kwetsbare mensen in Breda.
Het vroeg van De Herberg voortdurend flexibiliteit en slagvaardigheid. In dit jaarverslag leest u hoe
we daaraan vorm hebben gegeven. Enkele dingen licht ik eruit – zonder tekort te willen doen aan de
andere, vele activiteiten. In februari werden we verrast door extreem winterweer in het weekend.
We hielden toen als bestuur en directie op zaterdag spoedoverleg en besloten om onze inloop op die
barre zondag open te stellen. Hartverwarmend, dat er binnen een half uur voldoende vrijwilligers
beschikbaar waren om de diensten te bemensen. Vele dak- en thuislozen, die nergens anders terecht
konden, vonden een warm onderkomen en een warme maaltijd in de Herberg.
In het jaar 2021 zijn we gestart met het organiseren van maandelijkse kerkdiensten. De
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Breda stelt hiervoor haar kerkgebouw op zondagmiddag
beschikbaar. We zijn dankbaar dat er mensen zijn, die niet alleen trek hebben in een broodje
knakworst na de dienst, maar ook honger en dorst hebben naar de Bijbelse boodschap!
Bas Keijzer
Voorzitter bestuur Stichting de Herberg Breda

Directie
In dit jaarverslag treft u een samenvatting aan van het werk dat de Herberg mocht doen in 2021. Wat
is er weer enorm veel werk verzet! Zonder de hulp van onze medewerkers, vrijwilligers, donateurs en
fondsen was dit niet mogelijk geweest!
Helaas hebben we moeten constateren dat het aantal dak- en thuislozen ook in 2021 is toegenomen.
Steeds meer mensen vallen tussen wal en schip. Jongeren en ouderen. 315 unieke bezoekers hebben
gebruik gemaakt van onze diensten en projecten zoals ons inloophuis en de soepbus. Een aantal
jongeren, (onder de 20 jaar) en vrouwen uit een onveilige thuissituatie hebben we een plek kunnen
bieden bij Warm Thuis en via het project Onder de Pannen Breda.
Er zijn nog altijd te veel mensen op straat die onderdak nodig hebben. Om deze mensen te kunnen
helpen willen we in 2022 onze diensten en projecten verder uitbreiden. We hebben hierbij uw gebed
en (financiële) steun nodig. Want samen zijn we gezegend om een ander tot zegen te zijn!
Hanneke van Herwijnen,
Directeur Stichting de Herberg Breda
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Onze diensten en projecten 2021

Inloophuis
Veldwerk/

Soepbus

bakfiets

Kerkdiensten

Stichting
de
Herberg
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Steun- en
adviespunt
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Figuur 1 Aanbod diensten en Projecten Stichting de Herberg Breda 2021. Excl. de Rustplek (i.o.) *Rood = Gesubsidieerde
activiteiten. (laagdrempelige activiteiten behoren bij het inloophuis)! Blauw= Vanuit fondsen en giften. Geel= Vanuit het
versterkingsplan voor dak- en thuislozen.

Figuur 2. Stichting de Herberg Breda heeft in 2021; 315 unieke bezoekers mogen verwelkomen. Sinds september 2021 zijn
onze kerkdiensten 1x per maand te bezoeken.
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Financieel overzicht 2021

Inkomsten €87.941,00
Subsidie gemeente Breda Onder de
Pannen
Subsidie gemeente Breda "Breda
Vangt Op"
Particulieren
Kerken
Bedrijven en Stichtingen
Fondsen
Kussenactie kerst

Figuur 3. Inkomsten 2021

Uitgaven 70.599,00

Inloophuis, Steun- en adviespunt
Soepbus
Onder de Pannen Breda
PR

Veldwerk
Clientenfonds
Opdrachtnemers
Overige kosten

Figuur 4. Uitgaven 2021, Stichting de Herberg Breda kreeg vele donaties in natura. Hierdoor zijn de uitgaven van onze
diensten en projecten beperkt gebleven. Zie financieel verslag voor een uitgebreide weeggave
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Oprichting
De Stichting de Herberg Breda (verder te noemen “de Herberg”) werd opgericht op 22 april
2002 ten overstaan van notaris Mr Willem Jan Velema te Noordenveld. Initiatiefnemer en
oprichter van de Stichting de Herberg was Wim Kant. Een bevlogen man met passie voor
mensen en voor God. Het helpen van mensen was zijn missie, een opdracht van God. Eerst
bezocht hij daklozen op straat, bracht ze te eten en sprak met hen. Hij was voor vele mensen
een luisterend oor op straat.
Hij zocht naar een gebouw om deze mensen een onderkomen te bieden. Dat bleek echter
niet mogelijk. Wat wel haalbaar was, was een bus. Samen met zijn broer bouwde hij een
oude stadsbus om tot een inloopcentrum waar mensen terecht konden voor een praatje,
een kop koffie of een kom warme soep. Als het koud was werden er sjaals, handschoenen en
warme mutsen uitgedeeld. Al gauw stond Stichting de Herberg bekend als de SOEPBUS van
Breda.
Hij won het vertrouwen van veel mensen en wist hen liefdevol te overtuigen dat er ook voor
hen een uitweg was. Jarenlang bracht hij gemiddeld 30 mensen per jaar naar afkickklinieken.
Als mensen terug vielen, ving hij hen liefdevol op. Vaak lukte het een tweede of derde keer
wel...
In de afgelopen jaren zijn we flink gegroeid. Niet alleen in het aantal bezoekers en
vrijwilligers en ons aanbod aan diensten, maar ook in de omvang van onze externe
contacten; zoals met verschillende afdelingen binnen de gemeente Breda, officiële
hulpverleningsinstanties, andere vrijwilligersorganisaties, uitkeringsinstanties,
overheidsinstellingen en woonbouwcorporaties. Lees hier actuele ons aanbod.

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
•
•
•
•
•
•

Activiteiten te verzorgen die passen binnen de doelstelling;
Vrijwilligers aan te stellen die in het kader van de doelstelling ondersteunend,
stimulerend, coördinerend en waar mogelijk uitvoerend werkzaam zijn;
Waar mogelijk en nodig hulp in te schakelen van deskundigen;
Samen te werken met instellingen, personen of groepen die geheel of gedeeltelijk
werkzaam zijn op het gebied van de doelstelling van de stichting;
Contacten te onderhouden met instanties die zich op soortgelijk terrein bewegen;
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.
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Missie en visie
Stichting de Herberg wil de liefde van Christus voor de mensen om ons heen weerspiegelen
en het evangelie uitdragen in woord en daad. Wij geven uitvoering aan de Bijbelse opdracht
beschreven zoals in Mattheus 25:35-40
Missie
Mattheus 25
35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken
gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om
aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de
gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37 Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer
hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en
hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U
geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En
wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40 Ik zal tegen hen
zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.”
Visie
De Herberg helpt en zorgt voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Contact
en wederzijdse ontmoeting staan hierbij centraal. Wij geloven dat ieder mens er toe doet en
dat er voor ieder mens hoop en perspectief is. In samenwerking met andere instanties en
organisaties willen wij de mogelijkheden verkennen voor gewenste en gepaste
vervolgtrajecten. Stichting De Herberg wil daarnaast andere organisaties en kerken
inspireren actief te zijn in woord en daad.

Onze Kernwaarden
De Herberg heeft drie kernwaarden geformuleerd die duidelijk en zichtbaar en herkenbaar
zijn in alle lagen, taken en uitvoeringsactiviteiten van de organisatie.
Duidelijkheid
Christelijke identiteit.
Voor ieder mens is er hoop en perspectief.
Dienstbaar
Oprechte aandacht voor de medemens die lijdt.
Respectvol vanuit gelijkwaardigheid, niet voor maar samen met de cliënt.
Zorg op maat waarin de hulpvraag van de client centraal staat.
Doeltreffend
Laagdrempelig
Slagvaardig, zonder onnodige barrières
Weinig bureaucratie
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Maatschappelijke problemen
•
•
•
•
•

Er zijn veel zorgwekkende zorgmijders
Sociaal isolement
Er is nog onvoldoende samenhang en aansluiting tussen voorliggende voorzieningen,
de begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Mensen met verward gedrag, mensen met psychische kwetsbaarheid staan vaak
buiten de samenleving, worden gezien als ‘eng, verward, gevaarlijk, anders’ en niet
als mensen die kunnen herstellen en bijdragen aan de samenleving.
Mensen met psychische kwetsbaarheden ontbreekt het nog te vaak aan een zinvolle
dagbesteding en of werk. Dit is essentieel voor herstel.

De Stichting de Herberg is gericht op de mens in nood, te weten mensen die verslaafd zijn,
dakloos geworden, zwerven, eenzaam zijn, uitgestotenen, kortom mensen die vaak zowel
lichamelijk als psychisch en of geestelijk verzwakt zijn en in sociaal opzicht behoren tot de
kansarmen.
Daarnaast zijn wij ook gericht op de minder complexe problematiek zoals economisch
daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen, maar zonder goed sociaal
netwerk dat hen opvangt. Het doel van het project is om mensen snel tijdelijk onderdak te
bieden, zodat zij in rust hun leven weer op orde kunnen brengen en niet verder afglijden met
nog grotere problemen en maatschappelijke kosten. De subsidie voor deze pilot komt uit het
versterkingsplan voor dak- en thuisloosheid regio Breda 2020-2021
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Te realiseren waarden en baten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen kan meedoen
Niemand valt tussen wal en schip
Van tel zijn/ iedereen van waarde
Tijdig signaleren van toenemende problematiek en het toe leiden naar passende zorg
Het bieden van hoop en perspectief, we geloven dat ieder persoon zich kan
ontwikkelen en dragen dit ook uit
Passende sociaal, maatschappelijke en juridische ondersteuning, vroegtijdige
preventieve interventie en (medische) zorg
(deels) praktische ondersteuning in de basisbehoeften
Reguleren van agressie door het bieden van een veilige plek en ontspanning
Minder overlast op straat
Vergroten van zelfredzaamheid, succeservaringen en eigenwaarde
In contact met de samenleving, onderdeel zijn van de samenleving (participeren)
Het ontwikkelen en versterken van een steunend netwerk
Ontwikkelen van vertrouwen, talenten en kwaliteiten
De verbinding met zichzelf en met de samenleving hervinden
Vlotte samenwerking en korte lijntjes met ketenpartners (voorliggend veld en
eerstelijnszorg) zorgen ervoor dat mensen beter worden ondersteund
Mensen voelen zich gehoord en serieus genomen
Preventief handelen en optreden tegen verslaving en dak- en thuisloosheid
Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid, naar elkaar omzien
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Bereik in beoogde doelgroep
Onze doelgroep bestaat uit jongeren, volwassenen en ouderen die (dreigend) dak- en
thuisloos zijn of daarvan herstellende zijn. Als ze bij ons komen, hebben ze in vele gevallen al
de hele keten van zorg doorlopen en zijn ze het vertrouwen in mensen en instanties
kwijtgeraakt. Onze bezoekers en cliënten hebben bijna altijd vooral een complexe
problematiek. Zoals psychiatrische/verslavingsproblematiek. In veel gevallen betreft het een
combinatie van diverse problematiek. (gedwongen) prostitutie, mensen met een
verstandelijke beperking, ex-gedetineerden, zorgwekkende zorgmijders, mensen die uit hun
huis gezet zijn, relatieproblemen, en mensen met complexe financiële schulden/problemen.
Sinds de coronacrisis worden alle bezoekers, conform de richtlijnen van de AVG, bij
binnenkomst geregistreerd. Omdat het registeren van aantallen (en namen) een duidelijk
inzicht en overzicht geeft van de doelgroep en het aantal bezoekers, heeft de Herberg
besloten om deze registratie voort te zetten. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen in
de anonimiteit moeten kunnen blijven is het geen verplichting om te registreren. Tot nu toe
heeft een enkeling bezwaar gemaakt tegen de registratie. In 2021 hebben 315 unieke
bezoekers de Herberg bezocht.
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Zelfredzaamheid
Veel van onze bezoekers en cliënten zijn het vertrouwen in mensen en instanties
kwijtgeraakt. De Herberg werkt vanuit de methodiek presentiebenadering waardoor we
makkelijker aansluiting en vertrouwen vinden bij mensen die niet in het zicht zijn, of uit het
zicht zijn geraakt bij de reguliere hulpverlening.
Veel van onze cliënten zijn zeer verminderd zelfredzaam. Bij deze doelgroep is het belangrijk
dat mensen kunnen aansluiten naar vermogen waarbij rekening moet worden gehouden
met eventuele beperkingen. Wanneer mensen de Herberg bezoeken zien we dit als de
eerste stap op de participatieladder. Ze nemen zelf het initiatief en tonen hiermee hun
zelfredzaamheid.
Wanneer mensen komen voor ondersteuning voelen ze zich vaak murw geslagen na een
lange zoektocht en/of afwijzingen van andere organisaties, en/of hebben niet voldoende
kennis in het sociale oerwoud. Indien nodig en gewenst zullen we deze mensen warm
doorverwijzen en overdragen naar passende hulpverlening.
Vaak kunnen ze met een beetje ondersteuning en support een stap in de goede richting
zetten. Daarvoor is de hulp van de Herberg zeer noodzakelijk. Samen met de cliënt kijken we
naar wat de client zelf kan en waar de client ondersteuning bij nodig heeft. Met elkaar
brengen we hun (sociale) netwerk in kaart en kijken we hoe we hun netwerk kunnen
herstellen, versterken en/of vergroten. Ondersteunen betekent samen een briefje
voorbereiden, maar het hen vooral zelf laten doen, zoals een telefonische afspraak maken,
zelfstandig (of samen met een vrijwilliger of professional) een bezoek afleggen aan de
instantie e.d. Door zelf stappen te zetten, drempels te overwinnen, ervaren zij
succeservaringen die bijdragen aan het vergroten en versterken van hun zelfredzaamheid en
eigenwaarde.
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Vakmanschap
Vrijwilligers
Al onze vrijwilligers werken vanuit de methodische presentiebenadering daaruit
voortkomend bieden we, indien gewenst ondersteuning. Zonder de inzet van onze ruim 70
vrijwilligers zou het werk van de Herberg niet mogelijk zijn. Naast hun baan zetten zij zich
vrijwillig in voor de stichting. Zij nemen verantwoordelijkheid en zijn op vaste tijden
inzetbaar. Uiteraard zijn al onze vrijwilligers zeer betrokken bij de doelstellingen van de
stichting.
Overige vrijwilligers
Dagbesteding voor cliënten van andere organisaties: 1 (Zintri Zorggroep).
Aantal stageplekken
4

Meerwaarde professionals
Van onze vrijwilligers is 95 % dagelijks werkzaam in zeer diverse beroepen zoals:
maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, diëtisten, ICT-ers, geestelijk verzorgers, een
voormalige directeur woningcorporaties, een arts, jurist, GZ-psycholoog en een therapeut.
Indien nodig kan er bij iedere casuïstiek intervisie plaatsvinden. Het is een kosteneffectieve
manier om te zorgen voor wederzijdse ondersteuning en raadpleging van vrijwilligers en
professionals. En het draagt bovendien bij aan de professionaliteit van de Herberg waardoor
we nog betere kwaliteit van dienstverlening kunnen leveren. 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.
De Herberg kijkt samen met de cliënt naar de wensen en mogelijkheden. Veel van hen
hebben geen sociaal netwerk. Indien mogelijk en gewenst stimuleren we contact met
familieleden in en uit het buitenland. Een professional kan daarbij ondersteunen en
13
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bemiddelen. Daarnaast kunnen cliënten door een professional worden gekoppeld aan
vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen hen helpen en ondersteunen bij het versterken en
vergroten van hun sociale netwerk.

Coördinatoren
Om alles goed te laten verlopen hebben we voor ieder werkveld een coördinator aangesteld;
dus voor de Inloopvoorziening, het Steun- en Adviespunt, de Soepbus, het Veldwerk, Onder
de Pannen Breda en Warm Thuis. De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilliger en
coördineert de activiteiten. De coördinator heeft korte lijntjes met de directie maar voert
haar of zijn taken zelfstandig uit onder verantwoordelijkheid van de directie. Middels
wekelijkse werkoverleggen, evaluaties, het bijhouden en registreren van de cijfers en
actualiteiten hebben we inzicht en behouden we het overzicht.
Training
Het is voor onze organisatie van vitaal belang om duurzaam te investeren in het leren en
ontwikkelen van vrijwilligers, nu en in de toekomst. Twee keer per jaar bieden we diverse
trainingen aan voor onze vrijwilligers. Deze trainingen worden intern gegeven door onze
eigen professionals of door professionele vriendorganisaties. Thema’s die in het afgelopen
jaar aan bod zijn gekomen zijn: Afstand en nabijheid, Geven en ontvangen, Veiligheid en
omgaan met agressie. Vanwege corona konden we in 2021 éénmalig een (fysieke) training
aanbieden.
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Preventie
Professionals en ervaringsdeskundigen geven op uitnodiging “preventieles” op scholen. Op
deze manier willen we jongeren, op een kindvriendelijke manier, kennis laten maken met de
wereld van (ex) dak- en thuislozen en het taboe op dak- en thuisloosheid doorbreken.
Daarnaast geven we “preventieles” op scholen over de gevaren van alcohol en drugs en de
gevolgen hiervan. Vanwege de coronamaatregelen konden deze activiteiten helaas niet
plaatsvinden.
Outreachend werken
Veldwerkers benaderen zorgwekkende zorgmijders en complexe doelgroepen actief in hun
eigen leefomgeving. Vaak leven zij hun eigen wereld. Komen niet naar een Inloop, Soepbus
of Steun en Adviespunt, maar hebben wel hulp en ondersteuning nodig. Door vertrouwen op
te bouwen met mensen die alle mogelijke hulp en zorg mijden probeert het team
veldwerkers hen te helpen met het aanvaarden van een passend hulpaanbod. Daarnaast
hebben veldwerkers een belangrijke signaleringsfunctie.
Onderdeel van het veldwerk is de bakfiets. Met de bakfiets fietsen we in, en buiten de stad
om dak- en thuisloze mensen in hun eigen leefomgeving op te zoeken. We bieden praktische
hulp, een bakje koffie en of thee en een luisterend oor. Nieuwe daklozen worden
geïnformeerd waar zij terecht kunnen voor hulp. Zoals bij ons Steun- en adviespunt, Centraal
Onthaal en de inloopvoorzieningen.
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Synergie
Veel mensen die (dreigend) dakloos zijn en/of zijn vastgelopen nemen zelf contact met ons
op. Vaak is hun dossier elders gesloten en kunnen ze nergens anders meer terecht of lopen
ze vast met het aanvragen van een briefadres en of uitkering. Stichting de Herberg ziet de
toegevoegde waarde van andere organisaties en werkt doelgericht samen met
ketenpartners. Met toestemming van de client stemmen we af met het ketenpartners,
Centraal Onthaal, Bemoeizorg of andere instanties
We hebben een brugfunctie naar instanties en bestaande hulpverlening voor zorgwekkende
zorgmijders en cliënten die hun vertrouwen in instanties en hulpverlening zijn kwijtgeraakt.
Vertrouwensopbouw, geduld en professionaliteit is hierbij van essentieel belang. Resultaat is
dat een groot aantal cliënten weer in contact is gekomen met hun huisarts, mentor,
maatschappelijk werker, instelling of behandelaar. Waar nodig vragen we een consult met
bemoeizorg, worden verschillen ketenpartners bij elkaar gebracht en wordt MaSS (een
overleg van zorg- en veiligheidsinstanties / Maatschappelijke Steunsystemen) ingeschakeld.

Samenwerkings- en ketenpartners
Lokaal: Gemeente Breda, het Straatteam, de Gezamenlijke inloopvoorzieningen, Stichting
Maatschappelijke Opvang / SMO, Centraal Onthaal (gemeente) , Vluchtelingenwerk,
Maatschappelijk werk, huisartsen, GGZ, GGD, Reclassering/Justitie, Rechtbank, Stichting
Barka (belangenbehartiging Poolse en andere Oost-Europese dak- en thuislozen),
Coördinator Mensenhandel (Gemeente), Regionaal Uitstapprogramma voor prostituees /
Rups, Zorg- en Veiligheidsorganisaties / MaSS, Bemoeizorg, Zorg voor elkaar Breda,
Woningcorporaties, Mooiwerk, Stadsmarinier, Gemeente / Handhaving voor daklozen, en
de Ombudsman Breda.
Regionaal: Ambassades, Deurwaarders, Incassobedrijven, Zorgverzekeraars (CZ), UWV,
Dokters van de Wereld, CAK (Medische zorg voor Onverzekerden) Leger des Heils, Terwille te
Veelerveen, De Hoop te Dordrecht, In de Vrijheid te Zeeland, Teen Challenge Europa, IND,
IOM, CBF, SBB, erkend leerbedrijf, ANBI, Regenbooggroep te Amsterdam, Ombudsman
Amsterdam
We hebben een actieve rol in het netwerk Ontmoeting en Activering en Gezamenlijke
Inloopvoorzieningen Breda. We delen kennis, expertise en faciliteiten met elkaar om de
kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en het aanbod te waarborgen.
De Herberg is een slagvaardige doelgerichte organisatie. In acute situaties zoals de
coronacrisis en de extreme vrieskou opent de Herberg per direct haar deuren. Zo hebben we
tijdens de vrieskou een halve dag voor kerst besloten om onze deuren tijdens de kerst te
openen en ruim 100 maaltijden verstrekt.
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Tevredenheid
We toetsen de tevredenheid door middel van verschillende methodes:
1)Enquêtes. Bezoekers van de Herberg geven de Herberg gemiddeld een 9 voor al haar
diensten en projecten.
2) We hebben een partnerschap met Groot Nieuws Radio gesloten. Het partnerschap
bestaat uit maandelijkse interviews van onze bezoekers, vrijwilligers en sponsors. Daar halen
we informatie uit waarin ze hun tevredenheid delen.
3) Indien er klachten zijn, willen we daarvan leren. Daarom hebben wij een
Klachtenreglement beschikbaar op onze website. Tot op heden is hiervan geen gebruik
gemaakt.
4) We hebben een Raad van Advies, bestaande uit professionals. De RvA adviseert gevraagd
en ongevraagd het bestuur en directie. Zij reageren alert op actuele zaken binnen stichting
de Herberg.
5) We zijn gestart met de oprichting van een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de
belangen van de cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De raad is
spreekbuis van de cliënten, bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de
gemeenschappelijke belangen, adviseert, gevraagd en ongevraagd de directie met als doel
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.
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Totale kosten van de activiteiten
In 2021 hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Breda binnen de
thematafel “Breda Vangt Op”. Omdat onze activiteiten flink zijn toegenomen, we de bodem
van onze middelen zien en de vrijwillige inzet onder zware werkdruk ligt.
De hedendaagse ontwikkelingen in de samenleving zijn divers en complex in velerlei
opzichten. Steeds meer mensen vallen tussen wal en schip, en 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. Anderen verliezen hierdoor 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, samen met professionele en 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
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zal worden op vrijwilligers in de samenleving. Vrijwilligers en professionals die gedreven
door naastenliefde hun bekwaamheden, tijd en energie willen besteden aan de
hulpbehoevende medemens in Breda en omgeving.
De Herberg is een zeer slagvaardige stichting en heeft de afgelopen jaren sterk geanticipeerd
op bovenstaande maatschappelijke kwesties. Ons aanbod is in de afgelopen jaren
meegegroeid en geprofessionaliseerd. De Herberg heeft inmiddels ruim 70 vrijwilligers, 4
stagiaires en drie betaalde beroepskrachten die voor een deel van hun activiteiten een
vergoeding ontvangen.
De directeur is het aanspreekpunt en heeft de algehele leiding over de organisatie. Voor
Onder de Pannen Breda is er een projectcoördinator en een professionele ondersteuner
aangesteld. We hebben 7 goedlopende werkvelden waar (dreigend) dak- en thuislozen
terecht kunnen voor praktisch hulp en ondersteuning en laagdrempelige activiteiten. Te
noemen; de Inloopvoorziening, het Steun en Adviespunt, de Soepbus, het Veldwerk, Warm
Thuis, Onder de Pannen en Kerkdiensten. Voor iedere werkveld hebben we een coördinator
aangesteld die de vrijwilligers aanstuurt. Sinds juli 2021 zijn we in samenwerking met de
gemeente Breda en de Regenboog groep te Amsterdam gestart met de pilot Onder de
Pannen Breda. Kortom, de Herberg speelt een belangrijke rol in de stad, als het gaat om de
zorg en belangen van (dreigend) dak- en thuislozen en/of psychisch kwetsbaren. Met als
resultaat dat we vele dak- en thuislozen , jong en oud hebben geholpen om weer een stap te
zetten in de goede richting naar herstel, werk en huisvesting.
Het werk van de Herberg is voor het grootste deel afhankelijk van vrijwilligers, particulieren,
kerken, fondsen en bedrijven. Om onze activiteiten te kunnen waarborgen, voortzetten,
verder te kunnen professionaliseren en te ontwikkelen hebben we financiële middelen hard
nodig. Daarom hebben we besloten om dit jaar een subsidieaanvraag te doen binnen de
thematafel Breda vangt op.
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Onze activiteiten in 2021
De inloopvoorziening
De inloopvoorziening is een laagdrempelige manier om jongeren, volwassenen en ouderen
te activeren en te ontmoeten. Veel van onze bezoekers (die wij aanduiden als gasten)
hebben een zeer klein of geen netwerk, en vaak is de Herberg de enige plek waar ze komen.
Onze inloop is gastvrij en laagdrempelig. Iedereen is welkom. Wij bieden mensen een
luisterend oor, ongeacht afkomst, geaardheid of religie. De inloop biedt kwetsbare mensen
een veilige omgeving, sociale contacten en een zinvolle dagbesteding.
De Herberg heeft een gastvrije huiskamer waarin we een warme huiskamer bieden voor wie
geen (t)huis heeft. We bieden maaltijdzorg, verstrekken kleding, slaapzakken en
toiletartikelen aan mensen die niets hebben. Onze bezoekers hebben de mogelijkheid om
kleding te wassen, gebruik te maken van een telefoon en computer met internet, om zaken
te regelen en/of contact te kunnen zoeken met familie en of begeleiding. Het spelen van een
gezelschapsspelletje of het lezen van een krant biedt gezelligheid en ontspanning.
De inloop heeft een belangrijke preventieve signaleringsfunctie. Het in beeld houden van
kwetsbare bezoekers zorgt ervoor dat zorgwekkende signalen van tijdig worden opgepikt.
Hierdoor kunnen (grotere) problemen op tijd worden aangepakt en zelfs worden
voorkomen.

Laagdrempelige activiteiten
Zinvolle tijdsbesteding is voor ieder mens belangrijk. Vaak zijn onze bezoekers de verbinding
met zichzelf en de samenleving kwijtgeraakt. We willen mensen blijven uitdagen en
stimuleren om (maatschappelijk) mee te doen om zo te ervaren dat men meetelt, mee doet
en dat men zinvol en nuttig is voor zichzelf en/of de ander. Daarom bieden we een aantal
laagdrempelige activiteiten aan die opgezet zijn vanuit de behoeften en ideeën van
bezoekers en vrijwilligers.

NL Doet 2021 | Oranjefonds
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Keuken en huishoudelijke taken
Onze bezoekers (gasten) helpen actief mee met diverse huishoudelijke taken. Zoals met het
dekken van de tafel, opruimen, koken en afwassen. We beschikken over een keuken waarin
bezoekers kunnen meehelpen een warme maaltijd te bereiden. Niet de gerechten staan
centraal maar het samenwerken en het (terug) vinden van eigenwaarde. Daarnaast biedt het
bezoekers een warme gezonde maaltijd of een verse, goed gevulde, warme kom soep en
brood.
Muziek
Samen muziek maken verbindt en brengt mensen in beweging. Voor de muzikale bezoekers
hebben wij muziekinstrumenten beschikbaar. Ook is het mogelijk om een muziekinstrument
te leren spelen. Het leren en ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden is voor ieder mens
belangrijk. Het biedt afleiding, prikkelt en zorgt voor nieuwe impulsen die weer kunnen bij
dragen aan het versterken van hun eigenwaarde.

Vieringen
De feestdagen zijn voor de meeste mensen fijne familiedagen. Maar voor onze doelgroep
zijn het vaak eenzame, koude en moeilijke dagen. Daarom is ons huis geopend tijdens de
feestdagen zoals met Kerst, Pasen en Pinksteren. De vieringen zijn laagdrempelig, en voor
iedereen vrij toegankelijk. We luisteren en/of maken (samen) muziek, bemoedigen elkaar
met verhalen en/of gedichten. Na de viering delen we met elkaar een warme maaltijd of
brunch. Hiervoor hebben we de vaste hulp en ondersteuning van twee (vrijwillige) geestelijk
verzorgers die werkzaam zijn voor de stichting. Tijdens deze dagen staan tientallen
vrijwilligers klaar om alles voor te bereiden. Van versieren tot het kerstdiner, alles wordt
door onze vrijwilligers tot in de puntjes verzorgd. We bieden juist op deze dagen een thuis
voor wie geen (t)huis heeft.
Omzien naar elkaar
De Herberg is een plek waar we in gelijkwaardigheid en wederkerigheid met elkaar
optrekken. Ook in tijden van ziekte en/of overlijden hebben we aandacht voor elkaar. Het
schrijven van een kaartje, het delen van een mooi gedicht of een persoon herdenken;
Allemaal uitingen waarin we kunnen en mogen laten zien dat ieder mens waardevol en van
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betekenis is. Veel bezoekers hebben een complexe achtergrond en leven aan de zelfkant van
de samenleving. Sociale omgang wordt op deze manier verder ontwikkeld.
Pedicure
Veel daklozen hebben last van pijnlijke voeten. Ze lopen per dag vele kilometers waardoor
likdoorns, ingegroeide teennagels en zelfs ontstekingen voorkomen. Behandeling is dan hard
nodig! Wanneer ze niet behandeld worden kunnen de kosten in het ziekenhuis hoog
oplopen. Om dit te voorkomen hebben we op iedere eerste vrijdag van de maand een
vrijwillige pedicure in huis waar mensen terecht kunnen. Deze dienst is niet alleen voor onze
eigen bezoekers maar ook voor de bezoekers van andere inloophuizen en voor daklozen die
in de nachtopvang verblijven.

Ondersteuning / Steun- en Adviespunt
Van maandag tot en met vrijdag is het Steun- en adviespunt geopend voor (dreigend) daken thuislozen en psychisch kwetsbare mensen. Vaak zijn zij de verbinding met zichzelf en de
samenleving kwijtgeraakt, Jongeren, volwassen en ouderen kunnen terecht voor
ondersteuning bij professionals voor allerlei sociaal, maatschappelijke en juridische vragen.
Daarvoor is het nodig dat zij zich actief inzetten zoals het samen invullen van formulieren,
het maken van een CV en of sollicitatiebrieven, We ondersteunen hen bij het zoeken naar
dagbesteding en of werk, huisvesting, het op orde brengen van (financiële) administratie,
zorgverzekering, BRP-inschrijving en overige registraties of documentaties.
Ook kunnen zij terecht voor een luisterend oor en/of individuele geestelijke zorg. Wanneer
mensen elders verblijven en in een extreem sociaal isolement zitten, dan bezoeken we hen
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in de instelling, ziekenhuis of gevangenis. Ze vertoeven in een voor hen niet comfortabele en
vaak onbekende situatie. Voor onze cliënten is een bezoek van de stichting enorm belangrijk
voor hun welzijn en continuering van vertrouwen. Het betreft vaak (onverzekerde) dak- en
thuislozen, mensen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.
De Herberg heeft een groot netwerk en werkt nauw samen met hulpverleningsinstanties en
ketenpartners. Wanneer mensen hulp nodig hebben van andere instanties of organisaties
ondersteunen we hen bij hun zoektocht en brengen we hen in contact met andere
instanties. Ondersteunen betekent vooral hen de juiste weg wijzen in het sociale oerwoud;
We laten het hen vooral zelf doen. Zoals samen een briefje schrijven, een telefonische
afspraak maken, zelfstandig (of samen met een vrijwilliger of professional) een bezoek
afleggen aan de instantie, e.d.

Aandacht voor (zwerf) jongeren
Jongeren in een kwetsbare positie die dreigend dak en thuisloos zijn met
ondersteuningsvragen t.a.v. tijdelijke opvang, individuele begeleiding, psychische
kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek kunnen twee dagen per week terecht bij één van
onze vrijwilligers, een voormalig medewerker van het Jongeren Advies Centrum (JAC).
Zorg en aandacht voor dakloze arbeidsmigranten
Sinds corona is het aantal dakloze arbeidsmigranten fors toegenomen. Het is belangrijk dat
dakloze arbeidsmigranten weten waar ze terecht kunnen voor hulp zodat zij zo snel mogelijk
(weer) aan het werk kunnen of terug kunnen naar het land van herkomst. De Herberg is zo'n
een plek waar ze kunnen aankloppen. We staan klaar om op straat belande
arbeidsmigranten uit de EU hulp te bieden.
In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-Midden- en Zuid
Europa (EU-arbeidsmigranten) -Bron: Rijksoverheid.nl
Arbeidsmigranten werken onder meer in de bouw, de agrarische sector en de schoonmaak.
Voor de Nederlandse economie zijn zij van groot belang, maar ze hebben een uiterste
zwakke positie op de arbeids- en woningmarkt. In veel gevallen regelt de werkgever voor de
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arbeidsmigrant meestal ook de huisvesting en zorgverzekering. Wanneer de werkgever geen
werk meer heeft verliest iemand niet alleen zijn of haar baan maar ook zijn of haar
huisvesting en zorgverzekering.
Door de coronacrisis zijn veel tijdelijke contracten niet verlengd. Recht op sociale,
maatschappelijke of juridische hulp hebben zij niet. Zij staan vaak letterlijk dezelfde dag nog
op straat. Vanuit de overheid zijn gemeenten niet verplicht om deze mensen opvang te
bieden. Veel van hen hebben we zien afglijden door een leven op straat. Vaak kampen zij
met ernstige psychische problemen in combinatie met alcohol en drugs. Terugkeer naar het
land van herkomst is dan vaak de enige en beste optie.
De Herberg heeft vanaf 2020 al vele daklozen arbeidsmigranten geholpen. Daarnaast
kunnen zij terecht voor het wassen van hun kleding en toiletartikelen. Door zorg en
aandacht te geven (vanuit de presentiebenadering) proberen wij hen te helpen met het
aanvaarden van hulp in het land van herkomst of met werk en huisvesting. We hebben het
afgelopen jaar 5 mensen geholpen terug te keren naar het land van herkomst waar zij de
juiste medische en/of verslavingszorg hebben gekregen en we hebben 23 mensen geholpen
aan werk en huisvesting. We zijn daarin actief aanvullend op het werk van stichting Barka
waarmee we een fijne samenwerking hebben.
Cliëntenfonds
We hebben een cliëntenfonds opgericht speciaal voor mensen die anders niet geholpen
zouden worden. Dit zijn mensen zonder werk en inkomen. Vanuit dit fonds kunnen we o.a.
tandartskosten, brillen een fysiotherapeut, een pedicure, hotelkosten, repatriëring,
persoonlijke documenten, voorschot huur huisvesting en CZ, toiletartikelen bekostigen,
maar bijvoorbeeld ook beltegoed inkopen zodat daklozen bereikbaar zijn en hun zaken goed
kunnen regelen.

Soepbus
De soepbus is een belangrijk onderdeel voor dak-en thuislozen in Breda en omgeving in het
centrum van Breda. De soepbusdienst wordt door vrijwilligers bemenst. 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. Daarnaast kunnen mensen terecht voor noodzakelijke toiletartikelen. Als het koud is
delen we sjaals, mutsen, handschoenen, thermokleding en slaapzakken 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. Bezoekers van de
soepbus voelen zich gezien, gehoord en serieus genomen.
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De soepbus heeft een belangrijke signaleringsfunctie voor nieuwe daklozen. Indien gewenst
helpen we dak- en thuislozen verder of we brengen hen in contact met onze ketenpartners
en/of bestaande hulpverlening.

Vrijwilliger Rene

Veldwerk
Onze veldwerkers benaderen zorgmijders en complexe doelgroepen in hun eigen omgeving.
Vaak leven zij hun eigen wereld. Komen niet naar een Inloop, Soepbus of Steun- en
Adviespunt, maar hebben wel hulp en ondersteuning nodig. Deze mensen benaderen we
actief in hun eigen leefomgeving. Door vertrouwen op te bouwen met mensen die alle
mogelijke hulp en zorg mijden probeert het team veldwerkers hen te helpen met het
aanvaarden van een passend hulpaanbod.
Onderdeel van het veldwerk is de bakfiets. Vrijwilligers fietsen met de bakfiets in de stad om
dak- en thuisloze mensen op straat op te zoeken. Zij bieden praktische hulp en een
luisterend oor. Daarnaast heeft de bakfiets een belangrijke signaleringsfunctie. Nieuwe
daklozen worden geïnformeerd worden waar zij terecht kunnen voor hulp en praktische
ondersteuning.

Onder de Pannen
In juli 2021 zijn wij in samenwerking met de gemeente Breda en de Regenbooggroep te
Amsterdam gestart met de Pilot Onder de Pannen Breda. Deze pilot is onderdeel van het
versterkingsplan voor dak- en thuislozen.
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Er is een grote groep economisch daklozen, niet verslaafd of met bekend met psychiatrische
aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. Voor deze mensen
bestaat niet of nauwelijks opvang, terwijl deze groep groeit. Het gaat vooral om mensen die
door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht zijn gekomen. Het doel van het
project is om mensen snel tijdelijk onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden met
nog grotere problemen en maatschappelijke kosten. De subsidie voor deze pilot komt uit het
versterkingsplan voor dak- en thuisloosheid regio Breda 2020-2021
Deze economische daklozen brengen we tijdelijk onder bij mensen die een kamer
beschikbaar hebben en bereid zijn een stads- dorpsgenoot hulp te bieden. Degene die Onder
de Pannen gebracht wordt, betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding. Onderhuur
dus, waarbij de verhuurder niet gekort wordt op uitkering en/of toeslagen. Zo wordt niet
alleen de huurder geholpen, maar gaat ook de verhuurder erop vooruit.
Het project Onder de Pannen Breda vereist van Stichting de Herberg ook meer kennis van
wet- en regelgeving (met bijbehorende procedures) omtrent huisvesting van economische
dak- en thuislozen. De samenwerking met diverse betrokken partijen zoals Centraal Onthaal,
woningcorporaties, belastingdienst, gemeente Breda (de afdelingen Beleid Wonen en Werk
en Inkomen) en maatschappelijk werk (Zorg Voor Elkaar Breda) is hier van groot belang.
Zoals met alle nieuwe samenwerkingsverbanden is het even zoeken om elkaar goed te
vinden. Met name de samenwerking met Centraal Onthaal als toegangspoort voor de
doelgroep is van groot belang. Door regelmatig met elkaar te evalueren verloopt de
samenwerking steeds beter. We kennen inmiddels elkaars intenties en weten elkaar heel
goed te vinden. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk de doelgroep optimaal helpen met
het vinden van een tijdelijke woonplek.

Dankzij Suzanne en project Onder de Pannen, hoeft Marianne niet op straat te leven | Breda | AD.
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Warm Thuis
Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we (dreigend) dak- en thuislozen helpen
om een (tijdelijke) kamer te huren. Het Warm thuis-traject duurt gemiddeld 1 jaar. Tijdens
dit jaar komen mensen tot rust, werken zij aan hun herstel en zoeken bewoners actief naar
permanente woonruimte.
"Een eigen plek heeft mijn eigenwaarde teruggegeven"
-Josiene, 59 jaar
De huurders werken tijdens het Warm Thuis-traject aan vervolgstappen onder
(professionele) begeleiding van de Herberg zodat zij kunnen werken aan hun herstel en het
verbeteren van hun leefomstandigheden. Bewoners wonen zelfstandig, hebben ieder hun
eigen slaapkamer en leefruimte maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.

“Ik voelde mij alleen en onveilig op straat. Bij Warm Thuis voelde het veilig en warm”
-Janneke, 18 jaar
In de afgelopen jaren hebben we vele daklozen geholpen. Vele van hen hebben inmiddels
een permanente woning gevonden en hun leven (weer) op de rit. Voor deze opvang zijn wij
geheel afhankelijk van giften en donaties! Helpt u ons helpen?
De komende jaren zullen wij op zoek blijven naar meer kleinschalige woonprojecten om daken thuisloosheid te doorbreken en zetten wij ons met hart en ziel in om er te zijn voor hen
waar mogelijk!
"Zonder inschrijfadres kon ik geen uitkering aanvragen, niet werken, helemaal niets, ik ben
dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en eindelijk weer een toekomst kan
opbouwen" -27 jaar, Eline
*I.v.m. de privacy zijn alle namen gefingeerd
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Public Relations
Graag houden we u op de hoogte over onze nieuwtjes en activiteiten. Daarom verschijnt
onze nieuwsbrief minimaal 4x per jaar. Daarnaast hebben we vanwege de vele
nieuwsberichten een facebookpagina en zijn we sinds mei 2021 ook te volgen via Instagram.
(ook als je geen facebook of Instagram hebt zijn onze nieuwsberichten te zien)!
In 2021 zijn we verschillende keren in de media geweest. Waaronder radio, televisie, krant
en internet. We zijn dankbaar voor de enorme belangstelling voor ons werk. We vinden het
belangrijk dat dak- en thuislozen een gezicht krijgen en dat er geen taboe meer rust op dak
en thuisloosheid. Daarom hebben een aantal cliënten en bezoekers ingestemd om situaties
in beeld te brengen. Benieuwd naar onze media berichten? Ga hier naar de Herberg in de
media.

Herberg nieuws | Stichting de Herberg
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Organisatiestructuur Stichting de Herberg Breda

Figuur 5. Stichting de Herberg is een zeer laagdrempelige organisatie. Alle lagen van de organisatie zijn nauw betrokken
bij de doelgroep. De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de directie.

De Herberg is een vrijwilligersorganisatie en steunt op ruim 70 vrijwilligers die zich met hart
en ziel inzetten voor hun medemens. Zonder de inzet van onze vrijwilligers zou het werk van
de Herberg niet bestaan! We zijn dankbaar voor de grote flexibele en liefdevolle inzet van al
onze vrijwilligers. Daarnaast heeft de Herberg 3 beroepskrachten die voor een deel van hun
werkzaamheden een vergoeding krijgen.
Wij zijn een Erkend leerbedrijf. Door stages en leerbanen aan te bieden leveren we een
belangrijke bijdrage aan de toekomst. Studenten hebben een frisse kijk en nemen actuele
kennis en nieuwe inzichten met zich mee. In 2021 mochten we 4 fantastische stagiaires
verwelkomen!
Directie, mw. H. van Herwijnen
De organisatie beschikt over een bezoldigde directeur op fulltime basis en geschiedt
conform de ‘Regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties’ van de Commissie
Normstelling. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft
leiding aan de organisatie op alle beleidsgebieden van de stichting de Herberg Breda
en heeft bevoegdheden welke zijn ontleend aan de statuten van de Stichting de Herberg
Breda. Zij is verantwoordelijk en geeft uitvoering aan het financiële beleid van de stichting
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en onderhoud interne contacten en contacten met externe partners,
hulpverleningsinstanties en donateurs. De directeur rapporteert per kwartaal aan het
Bestuur.
Bestuur
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
organisatie en het financiële beleid van de stichting.
Samenstelling bestuur 2021:
Bas Keijzer, voorzitter
Joyce Nelson, secretaris
Jan Rothuizen, penningmeester.
In december 2021 is Carmen van den Berg afgestreden als bestuurslid (penningmeester).
We zijn dankbaar voor haar inzet waarin zij met veel passie invulling heeft gegeven aan haar
functie als bestuurder. We zijn dankbaar dat Carmen betrokken zal blijven bij het pastoraat.
Jan Rothuizen heeft haar bestuursfunctie overgenomen. In zijn werkzame leven heeft Jan
gewerkt in de medische hightechindustrie. Door een bedrijfsverhuizing vanuit Apeldoorn is
hij in Breda terecht gekomen. In Apeldoorn was hij betrokken met de opvang van dak- en
thuislozen. Samen met zijn vrouw Anneke bezoeken zij de evangelische kerk Jefta in Breda.
Ruim 10 jaar zijn Anneke en Jan betrokken bij een drietal mooie projecten in Zuid-Afrika en
werven zij fondsen voor Stichting Themba.
Raad van Advies
Het bestuur en de directie wordt ondersteund door de Raad van Advies en bestaat uit 3
leden. Onze raad van Advies heeft veel kennis en professionaliteit in huis. De Raad van
Advies adviseert bij de ontwikkeling en toekomstvisie van de Herberg. De Raad van Advies
geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft geen bemoeienis met de uitvoerende zaken.
Voor de raad zijn wij per direct op zoek naar 2 nieuwe leden.
Coördinatoren
De Herberg heeft 7 werkvelden: De inloop, het steun en adviespunt, de soepbus, het
veldwerk, Warm Thuis, Onder de Pannen Breda en de kerkdiensten. Om alles goed te laten
verlopen hebben we voor iedere afdeling een coördinator aangesteld. De coördinator is
aanspreekpunt voor de teamleiders en vrijwilliger en coördineert de afdeling. De
coördinator heeft korte lijntjes met de directie maar voert haar of zijn taken zelfstandig uit.
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Keurmerken
Stichting de Herberg is een ANBI en heeft het CBF-keurmerk.
ANBI
Stichting de Herberg Breda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat
Stichting de Herberg Breda een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door
de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan
per 1 januari 2008. Lees hier meer over de ANBI publicatieplicht.
Onze gegevens:
Officiële naam: Stichting de Herberg Breda
RSIN nummer: 810957620
CBF-keurmerk
Het CBF is de toezichthouder van de Goede Doelen sector. Zij toetsen organisaties aan de
normen die door de sector zelf zijn opgesteld. U herkent deze organisaties aan het logo
‘Erkend goed doel’. Dan weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.
Ook Stichting de Herberg heeft dit keurmerk.
Normen Goede doelen die in aanmerking willen komen voor een erkenning, moeten aan
verschillende normen voldoen. Het CBF let er bijvoorbeeld op of:
•
•
•
•
•

Er een stevige organisatiestructuur is met heldere afspraken;
De financiën verstandig worden beheerd;
Er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de activiteiten;
Het geld van donateurs ook echt bij het goede doel terechtkomt;
De organisatie transparant is.

Klachten kunnen via mail, telefoon of per post worden ingediend. Voor klachten is een
klachtenreglement beschikbaar. Verder zijn ons strategisch beleidsplan en de
statutenwijziging in te zien. Voor meer informatie zie www.cbf.nl. Bekijk via onderstaande
link ons erkenningspaspoort https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-de-herberg

Erkend Leerbedrijf
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van
hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de
beroepspraktijkvorming (bpv).
Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:
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1. We bieden de student een goede en veilige werkplek. De student oefent met
werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor hij in opleiding
is.
2. We hebben een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en in staat is de
student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en
middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
3. We zijn bereid om samen te werken met de school en SBB en we verstrekken daartoe
de benodigde informatie.
4. We zijn akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de
website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.
Opleiding: Sociaal werker, niveau 4
Crebo nummer: 25615
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De Herberg in cijfers
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.

Balans en toelichting op de balans
Onderstaande gegevens hebben betrekking op de balans, gevolgd door een toelichting op de
balans.
Balans per:
ACTIVA
Vaste activa
Bus
Vlottende activa
Voorraad
Materialen
Liquide middelen
Ing Bank rekening courant
Kas

€ 95.618
€
81

€ 51.980
€
24

Totaal Activa

€ 106.812

€ 66.016

PASSIVA
Reserveringsrekening

31-12-21

31-12-20

Reservering algemeen
Exploitatie resultaat

€ 66.016
€ 17.341

€ 40.057
€ 25.959

Kortlopende schulden
Nog te besteden subsidies
(Onder de Pannen)

€ 23.455

€

Totaal Passiva

€ 106.812

€ 66.016

31-12-21

31-12-20

€ 11.113

€ 14.012

€

€

0
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0

0

Toelichting op de balans
ACTIVA
Vaste activa
Betreft de soepbus die in 5 jaar lineaire wordt afgeschreven.
Vlottende activa
Liquide middelen
Het saldo van de bankrekening is in overeenstemming met de jaaropgave van de ING Bank.

PASSIVA
Reserveringsrekening
Reservering algemeen
Saldo per 1 januari 2021
Exploitatie resultaat 2021
Saldo per 31 december 2021

2021
€ 66.016
€ 17.341
€ 83.357

2020
€ 40.057
€ 25.959
€ 66.016

Kortlopende schulden
Per 31-12-2021 staat er nog € 23.455 aan nog te besteden subsidies. Deze subsidie zal
besteed worden in 2022 aan het project Onder de Pannen Breda.
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Exploitatierekening
Begroting

Gerealiseerd
2021

Gerealiseerd
2021

2020

Ontvangsten/Baten

Giften Particulieren
Giften kerken
Giften bedrijven & stichtingen
Subsidie onder de pannen 5/7/21
Subsidie Breda Inloop, Steun en Adviespunt
Gift armoedefonds
Gift kansfonds
Giften bijzondere ontvangsten
Kussenactie OdP Kerst
totaal inkomsten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.000 €
€
€
€
25.000 €
€
€
€
€

5.200
11.197
15.390
16.875
24.219
4.000
10.000
1.059

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.266
10.613
12.549

€

55.000 €

87.941 €

62.358

Maaltijden
Verzendkosten Kussenactie OdP Kerst
Huur inloop
Huur kantoor
Opdrachtnemers
Kantoorkosten (st en adv) + inloop
Opdrachtnemers Onder de Pannen
Kantoorkosten OdP
Telefonie
PR-kosten
Bankkosten
Km. kosten verg.
Overige kosten
Autokosten soepbus 8-VZV-19
Parkeerkosten
Soepbus boodschappen
Veldwerk, straattelefoon, Bakfiets
Cliëntenfonds
Afschrijvingskosten Soepbus
Totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.000 €
€
3.120 €
3.000 €
19.920 €
1.000 €
€
€
1.100 €
4.000 €
175 €
2.500 €
2.000 €
4.200 €
€
1.500 €
1.500 €
3.000 €
2.802 €
53.817 €

2.739 €
144 €
6.150 €
€
27.300 €
392 €
16.875 €
1.164 €
941 €
3.836 €
202 €
269 €
787 €
4.174 €
€
277 €
116 €
2.334 €
2.899 €
70.599 €

2.418

Resultaat

€

1.183 €

17.341 €

15.000
15.930

Uitgaven/lasten
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6.120
17
12.508
1.072

971
3.665
161
1.886
171
2.126
288
2.943
1.570
483
36.399
25.959

Begroting 2022 Stichting de Herberg
Ontvangsten/Baten
Giften Particulieren
Giften Kerken
Giften Bedrijven
Giften Stichtingen
Giften Fondsen
Subsidie Gemeente Breda voor
Inloop/Steun en Adviespunt
Subsidie Gemeente Breda voor
Onder de Pannen
Totaal
Uitgaven/lasten
Inloop
Maaltijden
Huur inloop

€
€
€
€
€
€

€ 43.405
€ 137.235

€
€

Steun en Adviespunt
Huur kantoor
Opdrachtnemers
Kantoorkosten/ICT
Huishoudelijke zaken
PR-kosten (communicatiemiddelen)
Bankkosten
Cliëntenfonds
Soepbus
Km. kosten verg.
Overige kosten
Autokosten soepbus 8-VZV-19
Boodschappen soepbus
Afschrijvingskosten
Veldwerk
Veldwerk, straattelefoon, Bakfiets

8.000
15.000
10.000
10.000
20.000
30.830

4.000
3.120
€

7.120

€

54.110

€

10.399

€ 3.000
€ 32.760
€ 2.100
€ 1.000
€ 5.000
€
250
€ 10.000

€
€
€
€
€

€

1.000
1.000
4.500
1.000
2.899

1.000
€ 1.000,00

Onder de Pannen
Opdrachtnemers
Onkosten
Communicatiemiddelen/PR
Bankkosten
Lidmaatschap
Kantoorkosten ICT

€ 46.000
€ 4.000
€ 2.500
€
350
€ 3.750
€ 4.500
€

Warm Thuis
Rustplek

€
€

2.500
1.000
€ 3.500
€ 137.229

Totaal uitgaven
Resultaat

61.100

€6
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Verklaring kascommissie

Verslag van de kascommissie bij het jaarresultaat 2021

De kascommissie heeft inzage gehad in de boekhouding van de Stichting de Herberg
op 16 februari 2022 te Breda. De kascommissie heeft het jaarresultaat, jaaroverzicht
en het onderliggende grootboek gecontroleerd. Hierbij hebben de penningmeester en
de administrateur toelichting gegeven over de boekhouding en het gevoerde financiële
beleid.
De kascommissie heeft geconcludeerd dat de boekhouding een juist en volledig beeld
geeft van de werkelijkheid op grond van onze werkzaamheden naar redelijkheid en
billijkheid. De adviezen van de kascommissie zijn door de penningmeester en
administrateur ter harte genomen.

Aldus akkoord,

Barbara van Maren
Breda

Hans Roelands
Prinsenbeek
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Goedkeuring en ondertekening bestuursleden
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