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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 

RSIN:     856699408 

Website:   https://bredaphoto.nl/nl/bredaphotofund/ 

 

 

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 2022  

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 2022 twee keer vergaderd.  

 

1.4  ANBI 

 

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

de belastingen. 



2.  Activiteiten 2022 

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. Deze pakketten zijn 

grotendeels gericht op het activiteiten in het festivaljaar. In 2022 heeft er weer een festival 

plaatsgevonden, al weer de 10e editie. 

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 de 1e helft van 2022  heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden met bedrijven om tot 

sponsering te komen. Dit heeft niet tot nieuwe sponsorcontracten voor BredaPhoto Fund geleid. 

Twee bedrijven hebben een meerjarig lopende sponsering.  

Verder is er door BredaPhoto een actieplan voorbereid voor de werving van Business Friends en 

particuliere Friends, genaamd XXL actieplan. Het plan om een XXL crowdfunding actie op te zetten, 

was als back up uitgewerkt om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen. Voor de zomer bleek dat 

BredaPhoto een extra bijdrage van de gemeente zou ontvangen en dat een extra budget vanuit het 

Fund niet nodig zou zijn.  Daarom heeft BP ervoor gekozen het plan niet uit te voeren.  

In 2022 was het lastig om je digitaal aan te melden als Friend. De website van BredaPhoto is 

vernieuwd en door de overgang naar deze nieuwe website was het inschrijfformulier voor Friend en 

Business Friend niet meer beschikbaar, ondanks aandringen van het bestuur van BredaPhoto Fund. 

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 
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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:  

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  Incasso van bijdragen  

Het incasseren van bijdragen van de Friends is geautomatiseerd. De incasso’s lopen via Mollie. In 
september 2022 heeft een incasso voor 2022 plaatsgevonden. Door een afstemmingsprobleem met 
Mollie werd de bijdrage bij een aantal Friends in eerste instantie twee keer ingehouden. Toen dit 
duidelijk werd, is dat direct hersteld. Het is heel vervelend dat dit voor het tweede jaar gebeurt, 
terwijl door BredaPhoto verzekerd was dat deze fout bij Mollie niet meer zou voorkomen.  

In 2022 is de incasso van lidmaatschapsgelden van bestaande Friends stopgezet als gevolg van 

technische problemen bij de website van BredaPhoto. 

2.3  Activiteiten voor Friends en Business Friends 

 

In 2022 vond het 10e festival plaats met als thema Theatre of Dreams. Op 15 locaties in Breda waren 

er mooie exposities te bezoeken. Alle Friends hadden de mogelijkheid om met kortingskaarten het 

festival te bezoeken. Iedere Friend kreeg twee kortingskaarten. 

In verschillende nieuwsbrieven is opgeroepen om Friend te worden van BredaPhoto. Er zijn geen 

aparte nieuwsbrieven voor de Friends gemaakt. 

Het was de bedoeling dat er een aparte bijeenkomst voor de Friends georganiseerd zou worden. 

Door een beperkte bezetting van het kernteam tijdens het festival en daardoor een overdaad aan 

activiteiten en verantwoordelijkheden voor deze mensen, is dit helaas niet doorgegaan.  

 

3.  Aantal Friends en Business Friends 

 

Aantallen 2020 2021 2022 

    

Particuliere Friends 152 (1) 94 98 

Business Friends 9 3 2 

 

Inkomsten 2020 2021 2022 

    

Particuliere Friends € 3.353 € 3.491 € 4.076 

Business Friends € 5.500 € 1.750 € 1.250 

 

(1) 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 
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contributie voor 2020 niet hebben betaald. Begin 2021 is nog een laatste email gestuurd naar 
de Friends, die nog niet hadden betaald over 2020. Uiteindelijk hebben 77 friends een 
bijdrage betaald. Dit verklaart het verschil tussen het aantal Friends in 2020 en 2021. 
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4.  Jaarrekening 

4.1  Balans per 31 december 2022 

 

ACTIVA 
 

  

 31 december 2022     31 december 2021 

   

Vlottende activa   

Vorderingen   

Overige vorderingen en overlopende activa - - 

   

Liquide middelen € 18.651 € 13.544 

   

Totaal  € 18.651 € 13.544 

   

PASSIVA 
 

  

   

Eigen vermogen   

Overige reserves €18.651 € 13.544 

   

Crediteuren - - 

   

Totaal  €18.651 € 13.544 

 

4.2  Staat van baten en lasten over 2022 

 

 2022 2021 

Baten   

netto omzet € 5.326 € 5.241 

   

Lasten   

Gift aan de Stichting BredaPhoto - - 

overige lasten € 39 €   285 

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

Baten minus lasten € 5.287 € 4.956 

   

Financiële lasten en baten   

Rentelasten en soortgelijke kosten € 180 €    209 

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

Overschot € 5.107 € 4.747 
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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 2022 

 
Netto Omzet 
Betreft de inkomsten uit de bijdrages van de Friends en de Business Friends 
 
Lasten 
BredaPhoto heeft in 2022 geen bijdrage gevraagd uit het Fund voor het festival 2022. Het financiële 
resultaat van het festival was toereikend om alle kosten te dekken. 
 
Werknemers 
Gedurende het boekjaar had de stichting geen werknemers in dienst. 
 

 

 

Breda,  21-03-2023 

 

Het bestuur 
     

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


