Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk te Breda
Jaarverslag 2021

August forster Lobau grand piano 1.60 m. Deze grand piano is in 2017, samen met
de vaste gebruikers van de Lutherse kerk, aangeschaft. Het instrument is volledig
gerestaureerd en voor de klimaatbeheersing voorzien van een Live saver systeem
Damp-Chaser
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Voorwoord
In 2013 is de Protestantse Gemeente te Breda gefuseerd met de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Breda en omstreken. De Evangelisch-Lutherse Gemeente was een relatief kleine geloofsgemeenschap die sinds 1780 kerkte in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat/Stadserf in het centrum
van Breda. De uit de eerste helft van de 15e eeuw stammende crypte is nog steeds intact en het
kerkcomplex is in de jaren 1770 tot 1780 gebouwd op deze kelders. De kerkzaal en de crypte zijn
Rijksmonument en in het fusiejaar 2013 is het complex gerestaureerd terwijl de achterliggende
pastorie ingrijpend is verbouwd. Slechts weinig inwoners van Breda kenden het unieke complex
dat al eeuwen verscholen ligt achter de Veemarktstraat aan het Stadserf. Dankzij het feit dat het
complex een multifunctionele bestemming kreeg is daar geleidelijk verandering in gekomen.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente is inmiddels opgeheven. De enkele gemeenteleden hebben
een plek gevonden in één van de andere kerken van de Protestantse Gemeente te Breda.
De Ekklesia Breda en de Remonstranten Breda zijn vaste gebruikers van de kerk. Voorts wordt
het complex verhuurd voor zakelijke en maatschappelijke evenementen en in toenemende mate
weten bedrijven en instellingen deze parel in de stad te vinden. In deze ontwikkeling paste ook
de wens om culturele evenementen in eigen beheer te organiseren en om dit mogelijk te maken
is in 2015 de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk te Breda opgericht (hierna te noemen de
Stichting).



Achtergrond
De Stichting is op 19 februari 2015 opgericht door het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente te Breda. De voorzitter en de secretaris van het College van
Kerkrentmeesters zijn tevens voorzitter en secretaris van het bestuur van de Stichting en de
derde bestuurder is benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te
Breda. De Stichting heeft geen personeel en de bestuursleden ontvangen geen beloning of
vergoeding van onkosten. Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
- voorzitter
: M.J.L. Tiernego
- secretaris
: P. W. Harder
- penningmeester : H. Osinga



Werkwijze
De Stichting werft fondsen voor culturele activiteiten in de Lutherse kerk, die voor eigen rekening
en risico worden georganiseerd door de locatiemanager van de Lutherse Kerk. De
locatiemanager is verantwoordelijk voor de culturele, de missionaire en de commerciële
exploitatie van het kerkcomplex. De locatiemanager wordt bijgestaan door de werkgroep
cultuur. De leden van de werkgroep ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding. De
werkgroep bestond in 2021 uit twee leden: Zef Hendriks en Paul van der Mast.
Vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus is de werkgroep net als in 2020 niet fysiek bijeen
geweest dit jaar. De contacten vonden plaats via telefoon of e-mail.



Vrienden
Ook in 2021 is het aantal Vrienden licht gegroeid. Het geeft vertrouwen dat zij jaarlijks met hun
bijdragen blijk geven van hun loyaliteit aan de culturele activiteiten die in de Lutherse Kerk
plaatsvinden.
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Activiteiten in 2021
Monumentendag
Op 11 september heeft het Arthema Strijkkwartet 4x enkele delen van de fimmuziek van de film
‘Fantastic Beasts and where to find them’ uitgevoerd. Dit project, in samenwerking met acteur
Roan ten Cate, resulteert in een kindervoorstelling die zal worden uitgevoerd op Brabantse
basisscholen. Altviolist Nicolaï Clavier heeft het stuk speciaal voor het Arthema kwartet
gearrangeerd. Crowdfunding heeft het mogelijk gemaakt de voorstelling gratis aan te bieden op
de basisscholen.
Het behoeft geen betoog dat 2021, evenals 2020, vanwege de COVID-19 uitbraak een moeizaam
jaar is geweest voor de cultuursector. Twee geplande concerten, op 30 mei en op 10 oktober,
konden hierdoor geen doorgang vinden. Het concert op 14 november gelukkig wel.
14 november 2021: Hannah Koob en Guillermo Quintero Rojas
Hannah speelt saxofoon, op de piano begeleid door Guillermo. In een programma van een uur
zonder pauze speelden zij werken van Telemann, van Zoelen, Dressel, Bach, Piazolla en
Gershwin.
Bezoekers kregen een eigen tafel toegewezen, bij aanvang stond het drankje met snack vast
klaar, om geloop zoveel mogelijk te voorkomen. De corona check app werd gebruikt en er waren
21 bezoekers.



Dank!
De Stichting Vrienden dankt de leden van de werkgroep.
Tevens willen wij graag het Fonds Lidmatenhuis Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam en
de Protestantse Gemeente te Breda bedanken voor hun vertrouwen dat zij gepaard lieten gaan
met substantiële donaties.
Ten slotte zijn wij dank verschuldigd aan de Vrienden van de Lutherse Kerk die met hun
vriendenbijdrage en hun betrokkenheid het mogelijk maken toch enige culturele activiteiten
mogelijk te maken.



Een blik op de toekomst
Vanwege de telkens bijgestelde maatregelen om het COVID-19 virus te beteugelen is het moeilijk
een blik op de toekomst te werpen. Hopelijk kan er in mei of juni 2022 een nieuw concert
worden ingepland.



Jaarrekening 2021.
Algemeen
De jaarrekening is in eigen beheer opgesteld en gecontroleerd door een onfhankelijke
kascontrolecommissie, benoemd door het bestuur van de Stichting. De belastingdienst heeft de
Stichting in september 2015 aangewezen als culturele ANBI.
Statutaire doelstelling
De activiteiten van de Stichting, statutair gevestigd aan het Stadserf 3 te Breda, bestaan met
name uit ondersteuning van culturele activiteiten in de Lutherse Kerk en de Stichting tracht dit
doel te bereiken door werving van fondsen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van dit doel.
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Vermogen
De omvang van het vermogen is zeer bescheiden omdat de inkomsten volledig worden besteed
aan de realisering van de doelstelling. De inkomsten komen uit:
- bijdragen van de Vrienden van de Stichting
- overige subsidies, giften en donaties
- hetgeen verkregen wordt door schenking, erfstelling of legaten
- revenuen van het vermogen van de Stichting en hetgeen op andere wijze wordt verkregen.

Balans 31 december 2021
Activa
Kas

56,40

Bank

4.049,42
_______

Totaal

4.105,82
=======

Passiva
Eigen vermogen
Stand ultimo vorig boekjaar
Exploitatieresultaat

3.908,92
196,90
_______
4.105,82
_______

Totaal

4.105,82
=======

Toelichting op de balans
Het actief van de Stichting bestaat voor het grootste deel uit liquide middelen:
- contante ontvangsten betreffen verkoop van kaarten.
- de Stichting onderhoudt een bankrelatie met een erkende Nederlandse bank.
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Staat van baten en lasten 2021
Overzicht boekjaar

2021

Baten:
Bijdragen Vrienden
Ontvangen subsidies

595,00
2.500,00

Ontvangen via offerblokken

52,40

Ontvangen uit kaartverkoop

360,00
_______

Totaal baten

3.507,40
=======

Lasten:
Huur accommodatie
Honoraria uitvoerenden
Bankkosten
Overige kosten

222,00
2.900,00
143,50
45,00
_______
3.310,50
=======

Exploitatieresultaat

196,90

Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
Ontvangsten:
- een eenmalige bijdrage van het Fonds Lidmatenhuis Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam.
Uitgaven:
- de huur van de locatie, inclusief de vergoeding voor personeelskosten, wordt voor een deel gedekt
door subsidie van de Protestantse Gemeente te Breda.
Vooruitzichten 2022
Afhankelijk van de geldende maatregelen wordt gestreefd naar het organiseren van 2 concerten in
het najaar van 2022.
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