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1. Algemene gegevens 

1.1 Zakelijke gegevens van de stichting 

 

rechtsvorm  stichting 

bedrijfsadres Speelhuislaan 155, 4815 CD Breda  

statutaire naam  Stichting BredaPhoto Fund  

handelsnaam   Stichting BredaPhoto Fund  

Kamer van Koophandel 66792010 

 

1.2  Doel van de stichting 

 

De activiteiten van de stichting betreffen het bevorderen en het geven van steun aan de activiteiten 

van de Stichting "BredaPhoto", en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder 

meer te bereiken door het verwerven van middelen (waaronder begrepen geld, diensten en 

goederen) ten behoeve van Stichting BredaPhoto. 

 

1.3 Bestuurssamenstelling 

 

De organisatie is beperkt van omvang. Het bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen. Het bestuur 

wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Twee van de 

bestuursleden worden door Stichting BredaPhoto benoemd. Het derde bestuurslid wordt op 

persoonlijke titel benoemd door het bestuur van Stichting BredaPhoto Fund. De bestuursfuncties zijn 

onbezoldigd. 

Bestuurssamenstelling 2020  

Voorzitter:   Michel Wesseling 

Secretaris:   Rob van der Pol  

Penningmeester:  Marty Horeman   

Het bestuur voldoet aan de Code Cultural Governance; van toepassing is hierbij het bestuur-model. 

De Best-Practise bepalingen worden gevolgd. 

Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd.  

 

1.4  ANBI 

 

De stichting heeft de ANBI-status. Donaties en bijdragen aan BredaPhoto Fund zijn aftrekbaar voor 

de belastingen. 



2.  Activiteiten 2020 

2.1 Werven van vermogen 

 

De stichting verkrijgt haar vermogen via donateurs. De activiteiten om donateurs te werven worden 

uitgevoerd door medewerkers van BredaPhoto.  

De stichting kent twee type donateurs: particuliere donateurs (Friends) en bedrijven die donateur 

zijn (Business Friends).  

BredaPhoto (BP) biedt haar Business Friends drie donateurspakketten. 

Business Friends    

 Brons Zilver Goud 

Voordelen    

Dagkaarten 6 9 15 

VIP plaatsen opening  1 2 3 

Naamsvermelding op website BP √ √ √ 

Naam en logo (doorklikbaar) op 
website BP 

x √ √ 

Naam en logo op digitale festival 
schermen 

x x √ 

    

 Jaarlijkse donatie € 250 € 500 € 1.000 

 

In 2020 zijn wervingsacties specifiek gericht op bedrijven uitgevoerd. Een medewerker van 

BredaPhoto heeft bedrijven gedurende het jaar benaderd met de vraag of ze BredaPhoto wilden 

steunen door in te tekenen op een van deze pakketten. De medewerker krijgt als tegenprestatie een 

commissie.  Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd. 

9 bedrijven hebben ingetekend op een pakket. De werving heeft een bedrag van € 5.500,- 

opgeleverd. 

Particuliere vrienden werden geworven door buttons op de reguliere website, de festival site, tijdens 

de online ticketverkoop en via flyers die aan bezoekers van het festival werden uitgereikt. Ook werd 

in de nieuwsbrieven regelmatig opgeroepen om Friend te worden. 

Dat leverde alles bij elkaar 26 nieuwe vrienden op. In 2020 hebben 8 Friends opgezegd. 

Friends kunnen kiezen uit twee bijdragen.  

BredaPhoto Friend: jaarlijks €30 BredaPhoto BestFriend jaarlijks €50 

e-nieuwsbrief, 3 x per jaar, met leuke 
aanbiedingen en nieuws over hedendaagse 
fotografie 

e-nieuwsbrief, 3 x per jaar, met leuke 
aanbiedingen en nieuws over hedendaagse 
fotografie 

korting op artikelen en entree (catalogi, 
expo’s, lezingen, workshops) van 
BredaPhoto en/of partner organisaties 

korting op artikelen en entree (catalogi, 
expo’s, lezingen, workshops) van 
BredaPhoto en/of partnerorganisatie 

In het festivaljaar: In het festivaljaar:  
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kans op het winnen van een actueel artbook 
fotografie t.w.v. € 50,- 

kans op het winnen van een actueel artbook 
fotografie t.w.v. € 50,- 

 kans op het winnen van een fotoprint uit de 
BredaPhoto Talent Selection 

 

2.2  Bijdrage voor BredaPhoto 2020 

Het bestuur van BredaPhoto heeft BredaPhoto Fund gevraagd een bijdrage voor het festival 2020 
van € 10.000,- te geven. Dit verzoek past binnen de afspraken, die gemaakt zijn. Het bestuur van 
BredaPhoto Fund heeft hiermee ingestemd. Eind 2020 is een bedrag van € 7.500,- overgemaakt. Het 
resterende gedeelte van € 2.500,- is begin 2021 overgemaakt.  

2.3  Incasso van bijdragen  

Begin 2020 is het incasseren van bijdragen van de Friends geautomatiseerd, waardoor er een 
inhaalslag gemaakt kon worden met het incasseren van de bijdragen. De incasso’s lopen nu via 
Mollie. Het sepa-contract dat er is met ABN-Amro wordt opgezegd. 

Voorafgaand aan de incassorun hebben alle Friends een nieuwsbrief ontvangen, waarin zij 
geïnformeerd zijn over de stand van zaken van het festival 2020 en wijziging van de inning van de 
bijdrage. De incasso voor 2020 heeft in het najaar van 2020 plaatsgevonden. Door een technisch 
probleem heeft deze incasso er helaas toe geleid dat een groot aantal bestaande Friends hun 
contributie voor 2020 niet hebben betaald.  

2.4  Activiteiten voor Friends en Business Friends 

 

In 2020 zijn 7 nieuwsbrieven (maart, april, juni, augustus, september, oktober en december) 

verzonden. Deze brieven zijn zowel naar de Business Friends als naar de Friends verzonden. 

BredaPhoto 2020 is een mooi festival geworden. In een compactere vorm met minder locaties waren 

er rond het thema ‘The best of times, the worst of times’ vele mooie tentoonstellingen te bezoeken 

in de periode 9 september t/m 25 oktober.  

Friends en Business Friends zijn uitgenodigd voor de opening van het festival. Door de Corona 

pandemie was deze opening hybride georganiseerd. Bij de opening mochten ‘live’ 30 bezoekers 

aanwezig zijn. Een aantal Friends en Business Friends waren hier ook bij aanwezig. Ook was de 

opening digitaal te volgen. 

Speciale evenementen voor de Business Friends konden door de Coronaproblematiek helaas geen 

doorgang vinden.  

De Friends kregen korting op de entreeprijs van BredaPhoto 2020. Verder konden zij zich opgeven 

voor een speciale rondleiding: een rondleiding bij de tentoonstelling in de Grote Kerk en een bij de 

tentoonstelling in het KPN gebouw. Deze werden verzorgd door de directeur van BredaPhoto en een 

van de curatoren. Hieraan hebben twee keer 4 Friends deelgenomen.  

Onder Friends wordt in het festivaljaar een kunstboek verloot. Dat is in 2020 (nog) niet gebeurd. We 

voorzien dat dit in 2021 gaat gebeuren, met een overhandiging in een live evenement. 
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3.  Aantal Friends en Business Friends 

 

Aantallen 2019 2020 

   

Particuliere Friends 134 152 

Business Friends 2 9 

   

 

Inkomsten 2019 2020 

   

Particuliere Friends € 5.120 € 3.353 

Business Friends € 0 € 5.500 
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4.  Jaarrekening 

4.1  Balans per 31 december 2020 

 

ACTIVA 
 

  

 31 december 2020     31 december 2019 

   

Vlottende activa   

Vorderingen   

Overige vorderingen en overlopende activa - € 5.290 

   

Liquide middelen €   11.297   € 6.083 

   

Totaal  € 11.297 € 11.373 

   

PASSIVA 
 

  

   

Eigen vermogen   

Overige reserves € 8.797 € 11.373 

   

Crediteuren € 2.500  

   

Totaal  € 11.297 € 11.373 

 

4.2  Staat van baten en lasten over 2020 

 

 2020 2019 

Baten   

netto omzet €   8.953 € 10.120 

   

Lasten   

Gift aan de Stichting BredaPhoto € 10.000 € 5.000 

overige lasten €   1.220 €         0 

 -------------- -------------- 

Baten minus lasten - €  2.267 € 5.120 

   

Financiële lasten en baten   

Rentelasten en soortgelijke kosten €      309    €    291 

 ========== ========= 

Overschot - €  2.576 € 4.829 

   

 



 

8 
 

4.3 Toelichting op de posten van de jaarrekening 

 
Vlottende activa 
Vorderingen 
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en terstond opeisbaar. 
 
 

4.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 

 
Netto Omzet 
Betreft de inkomsten uit de bijdrages van de vrienden en de Business partners 
 
Werknemers 
Gedurende het boekjaar had de stichting geen werknemers in dienst. 
 

 

 

Breda,       13 - 04 -2021 

 

Het bestuur 
    

 
 
 
M. G. Wesseling   R van der Pol   M.J. Horeman 
(voorzitter)   (secretaris)   (penningmeester)  

    


