Jaarverslag
Stichting Breda Nassaustad
2020

Inleiding
In dit jaarverslag gaat het bestuur van de stichting Breda Nassaustad nader in op de
activiteiten en ontwikkelingen in 2020.
Activiteiten
Het jaar 2020 is voor de stichting anders verlopen dan was voorzien in de beleidsnotitie
Breda Nassaustad 2016 - 2020. De uitbraak van de Corona pandemie en de daarop volgende
beperkende maatregelen heeft de stichting genoopt vanaf maart alle activiteiten verband
houdend met de organisatie van de Nassaudag Breda op de tweede Pinksterdag te staken.
Immers het doorgaan van de Nassaudag was hoogst onzeker. Uiteindelijk is deze niet
doorgegaan.
Vervolgens is bezien of de Nassaudag mogelijk samen met de Open Monumentendag kon
worden georganiseerd en eventueel in oktober, de maand van de geschiedenis. Ook deze
opties moesten afvallen vanwege de corona maatregelen.
Voor de organisatie van de Nassaudag waren met bureau Bliksum, als uitvoerende
organisatie, vanaf januari de eerste stappen gezet. Voorbereidende werkzaamheden waren
reeds in uitvoering. Na het besluit tot het stopzetten van de voorbereiding is door Bliksum
voor de door hen uitgevoerde activiteiten gefactureerd.
Ook bleek het onmogelijk om de geplande twee Nassaulezingen doorgang te laten vinden.
Nog wel is er in februari samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land
van Breda ‘De Oranjeboom’, de Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau, de Heemkundige
kring Paulus Verdaasdonk, het Princenhaags Museum en de Gouden Cirkel een lezing
verzorgd, met als onderwerp: René de Chalon.
Eind 2020 heeft het (vernieuwde) bestuur zich gebogen over de mogelijkheden voor 2021. In
het besef dat de coronapandemie en de beperkende maatregelen de mogelijkheid tot het
organiseren van activiteiten nog geruime tijd zouden kunnen beperken zijn eerste discussies
gevoerd over een digitale Nassaudag in 2021. Begin 2021 zullen hierover nadere besluiten
vallen.
Beleidsplan
Vanwege het aflopen van de Beleidsnotitie Breda Nassaustad 2016 – 2020 is door het
bestuur de Beleidsnota Breda Nassaustad 2021 – 2025 opgesteld en in haar vergadering van
4 november 2020 vastgesteld. Dit Beleidsplan is aangeboden aan afd. Erfgoed van de
gemeente Breda en met hen besproken. Het Beleidsplan is voor de gemeente aanleiding
geweest om financiële meerjarenafspraken te maken.
Bestuurlijke ontwikkelingen
Door het vertrek van bestuursleden in 2019 bestond het bestuur in het begin van 2020 uit
drie personen: Dhr. M. Dalinghaus, Dhr. W. Houben en Dhr. H. Mannaert. Halverwege 2020
is het bestuur uitgebreid met dhr. G. Dalinghaus. In oktober en november zijn vervolgens
dhr. E. de Bruijn en Mw. P. van Blitterswijk tot het bestuur toegetreden.
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De taakverdeling is vervolgens nader vastgesteld:
Voorzitter: M. Dalinghaus
Secretaris I: G. Dalinghaus
Secretaris II: W. Houben
Penningmeester: E. de Bruijn
Bestuurslid: P. van Blitterswijk
Bestuurslid: H. Mannaert

Breda, maart 2020
Stichting Breda Nassaustad

M. Dalinghaus, voorzitter
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Financiële verantwoording

TOTALEN
debiteuren
Reservering bouw website en ontwikkeling logo
verschil

Begroting 2020
ontvangsten
uitgaven
37.500,00
37.500,00

Werkelijk 2020
ontvangsten
uitgaven
33.250,00
4.711,37
1.750,00
10.000,00
18.538,63

Toelichting
Ontvangsten
Subsidie Gemeente Breda - Nassaudag
Subsidie Gemeente Breda - Overige
Grote Kerk - Nassaudag
Unie van Oranjesteden - Nassaudag
Breda Marketing/Evenementenfonds Nassaudag
Inkomsten uit lezingen en overige activiteiten

25.000,00
10.000,00
500,00
500,00

23.750,00
9.500,00

500,00
1.000,00

Uitgaven
Nassaudag:
Totale kosten
Voorbereidingskosten Nassaudag

32.500,00
3.630,00

Overige activiteiten en kosten:
Nassaulezingen 2x per jaar
Nassaulezingen in samenwerking met
Website kosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Verzekeringen

1.000,00
250,00
1.000,00
500,00
250,00
700,00

Onvoorzien

1.300,00
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90,75
68,49
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