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Meteen vanaf het begin van 2020 is gestart met 
de invulling van onze nieuwe visie samen met 
medewerkers, vrijwilligers, bestuur en nieuwe 
directeur. Streven naar een hedendaags 
gebruik van kerkelijk cultureel erfgoed, een 
ontmoetingsplaats, een verbondenheid van 
stad en kerk. Voor de één een stilteplek, 
voor de ander een ontmoetingsplek, een 
rustpunt voor bezinning of gewoon om even  
te “nietsen". Idealiter doet het bezoek aan  
de Grote Kerk Breda iets met je. 

De hoogwaardige kwalitatieve programmering 
ging op 25 januari van start met een 
succesvolle Cultuurnacht. De Stilte 
presenteerde met dans, muziek en zang, 
Oorsprong: een speciaal voor de kerk 
gemaakte productie. 

De Grote Kerk Breda kent een lange 
geschiedenis, ook met pandemieën (o.a. pest 
en pokken) die de stad soms eeuwenlang in 
de greep hielden, zelfs tijdens de bouw van de 
kerk. De consequenties van het COVID-19 virus 
kwamen als een totale verrassing. Langzaam 
moesten we wennen aan het idee van een 
pandemie in deze moderne tijd en dat het 
gevecht tegen het virus lang zou gaan duren. 
De activiteiten werden vanaf het begin van het 
jaar gericht op drie speerpunten: realiseren 
van de restauratie; professionalisering van de 
organisatie en een hoogwaardige kwalitatieve 
invulling als dynamisch cultureel middelpunt 
van de stad waarbij de herkenbaarheid van 
christelijke kerk en de rijke historie van het 
gebouw gewaarborgd blijven. 

Ieder nadeel heeft ook een voordeel. Doordat 
de Grote Kerk Breda merendeels gesloten 
was, kon extra tijd gegeven worden aan het 
opbouwen van de nieuwe beleidslijn en aan 
het verrichten van achterstallig onderhoud. 
Achteraf bezien is 2020 een zeer nuttig jaar 
geweest in de versterking van de profilering van 
de Grote Kerk Breda. Op diverse momenten 
zijn we er toch in geslaagd om de nieuwe visie 
concreet te maken voor de bezoekers. 

Direct werd het idee geopperd om een 
gelegenheid te creëren om gestorvenen tijdens 
de pandemie te gedenken. Een menselijk 
gezicht te geven aan de dagelijkse stroom 
van cijfers waar mensen en veel leed achter 
verscholen ging. De mogelijkheden om een 
dynamisch cultureel middelpunt te zijn, werden 
heel tastbaar in de ‘vertaling’ van gevolgen  
van de corona pandemie in de voorstelling  
De Stemming. De traditionele hoofdingang ging 
daarbij sinds lang weer open, als teken van  
de nieuwe openheid van het belangrijkste 
icoon van de stad Breda. 

De kracht van less is more zit in het DNA van  
de Grote Kerk Breda. Die kracht zijn we dankzij 
de coronapandemie nog meer gaan ervaren, 
toen we door een uitgestorven stille stad en 
over een compleet lege Grote Markt liepen.  
We zagen daardoor juist meer van de 
gebouwen en straten maar vooral ook van  
de invulling van onze eigen plaats als tijdelijke 
passant op deze aarde. 

In 2020 hebben we de Grote Kerk Breda op  
de kaart kunnen zetten uitgaand van de kracht 
van het gebouw. Dank aan allen die zich 
hiervoor hebben in gezet. In 2021 gaan we door 
op deze weg, hopelijk staat de pandemie een 
regelmatig bezoek aan de Grote Kerk steeds 
minder in de weg. Zodat Breda nog trotser kan 
zijn op haar mooie witte dame en haar stad.

Drs. J.C.A. (Kees) Sol
Voorzitter

Inhoudsopgave
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De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk 
Breda (hierna Stichting GKB) is in 1978 ontstaan 
uit de Vereniging Concordia, de (toenmalige) 
Hervormde Gemeente Breda en de gemeente 
Breda. De Vereniging Concordia en de 
gemeente Breda zijn tegenwoordig niet  
meer in de Stichting vertegenwoordigd. 

Het kerkgebouw is eigendom van de 
Protestantse Gemeente Breda. Zoals 
contractueel vastgelegd beheert de 
Stichting GKB het monument en is daarmee 
verantwoordelijk voor het onderhoud, de 
instandhouding / restauratie en exploitatie.

De Stichting GKB heeft in de statuten  
haar doelstelling als volgt omschreven:
‘Instandhouding van het kerkgebouw en 
de zich daarin bevindende roerende en 
onroerende goederen en het bevorderen 
dat de kerk een functie heeft en houdt ten 
behoeve van de Bredase gemeenschap en  
de Baronie van Breda’.

Beleid 
In 2020 hebben bestuur en directie het 
visiestuk Grote Kerk Breda 2020 – 2030 - 
Dynamisch podium voor cultuur, kunst & 
kennisoverdracht opgesteld. Aan de hand 
hiervan is het vierjarenbeleidsplan voor 
2021-2024 gemaakt en in maart 2020  
ingediend bij de Gemeente Breda. 

In het visiestuk staat de missie als volgt 
omschreven: 
Met het behoud van dit cultureel religieus 
erfgoed voor ons nageslacht en de beleving 
ervan door de huidige generatie, geeft de 
Stichting GKB invulling aan de duurzaamheid 
van onze samenleving. Trefwoorden daarbij 
zijn: onderhouden om te bewaren, zorgvuldig 
beheren en creatief gebruiken.

De Grote Kerk Breda is een cultureel podium 
en een ontmoetingsplaats in het centrum 
van de stad. Van oudsher is er een natuurlijk 
verband tussen de Grote Kerk Breda als 
publieke binnenruimte van de stad en de Grote 
Markt als de buitenruimte. De Grote Kerk 
Breda en de Grote Markt vormen samen  
het kloppend hart van Breda. 

De Grote Kerk Breda maakt de ontwikkeling 
van onze samenleving tastbaar, voor onze tijd 
en in de huidige periode waarin we mede  
de basis leggen voor de ontwikkelingen na ons. 

Uitgaande van de ambities zoals die in het 
visiestuk zijn geformuleerd hebben het bestuur 
en de directie zich in 2020 gericht op drie 
belangrijke speerpunten: 
1)   het realiseren en continueren van  

de restauratie en het onderhoud van dit 
belangrijke Rijksmonument, - cultureel 
erfgoed van de Nassaus;

2)   de professionalisering van de organisatie;
3)   een hoogwaardige culturele programmering 

die lokaal verankerd is en nationale en 
internationale uitstraling heeft.

B
estuur en organisatie 2020

B
estuur en organisatie 2020

1. 1.
De ambitie is om een hoog kwalitatief 
programma neer te zetten dat de geschiedenis 
en context van de kerk als ijkpunt neemt en 
tegelijkertijd aansluit bij hedendaagse actuele 
ontwikkelingen. Impact, kwaliteit, duiding, 
inclusie en openheid zijn daarbij bepalend.  
De Grote Kerk Breda is een plek waar 
verschillende generaties samenkomen  
en geïnspireerd raken. 

De Grote Kerk Breda is een belangrijk 
rijksmonument, maar ook gekwalificeerd als 
één van de vier Topmonumenten in Brabant, 
samen met de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch, 
het Markiezenhof in Bergen op Zoom en 
Kasteel Heeswijk in Heeswijk. Het beleid van 
de Stichting Grote Kerk Breda sluit aan bij het 
actuele beleid van de stad Breda, de Provincie 
Noord-Brabant en het ministerie van OC&W 
die allen erfgoed een kwaliteitsimpuls  
willen geven.

Missie en doelstellingen samengevat: 
Missie 
Betekenis geven aan de Grote Kerk Breda 
als cultureel erfgoed en een kwalitatieve en 
verbindende ontmoetingsplek zijn waar de 
geschiedenis en context van de Grote Kerk 
Breda het ijkpunt zijn en er tegelijkertijd 
aansluiting is bij hedendaagse actuele 
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. 

Doelstellingen
•  De Grote Kerk Breda ontwikkelen als een 

kwalitatief monument met museale en 
culturele faciliteiten.

•  Ruimte geven aan een maatschappelijke  
en levensbeschouwelijke rol.

•  De Grote Kerk Breda duurzaam in stand 
houden, zorgvuldig onderhouden  
en restaureren.

•  Het gebruik van het Hillenorgel (voorheen 
aangeduid als het Flentrop orgel) stimuleren.

Bereik 
De Grote Kerk Breda ontvangt gemiddeld 
per jaar 180.000 bezoekers, waarvan 120.000 
museale bezoekers en 60.000 bezoekers 
tijdens activiteiten. In het coronajaar 2020 zijn 
deze aantallen uiteraard niet gehaald. De Grote 
Kerk Breda is slechts een kleine acht maanden 
van het jaar open geweest en had gedurende 
de openstelling in de zomer tot halverwege 
december een aangepast toegangsbeleid als 
gevolg van de COVID-19 crisis. In 2020 hebben 
we in totaal 52.064 bezoekers gehad. 

Risicobeheersing
Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur 
met als leidraad de Governance Code Cultuur 
de vastgelegde uitgangspunten geëvalueerd.

Als belangrijke risico’s worden onderkend:
•  Tegenvallende verhuuropbrengsten en 

overschrijding van de exploitatiekosten.
•  Discontinuïteit in het beschikbaar komen 

van financiële middelen voor groot 
onderhoud en restauratie.

Beleggingsbeleid 
Er wordt niet in risicodragende activa belegd.
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Bestuur
De Stichting GKB is in 1979 statutair opgericht 
en bestaat uit een bestuur en commissies. 
Het bestuur bestaat uit 7 leden, die tevens 
een taak hebben in de diverse commissies. 
Bestuurstaken zijn gedelegeerd aan de 
Restauratie- en Onderhoudscommissie, 
de Cultuurcommissie, de commissie 
Fondsenwerving/Vrienden van de Grote  
Kerk Breda. 

In 2020 zijn er een tweetal wisselingen 
geweest binnen het bestuur. De voorzitter van 
restauratie    commissie, de heer Ad Lodewijk, 
is om gezondheidsredenen teruggetreden. 
Met ingang van 1 juli 2020 is de heer Wijnand 
Freling aangesteld als nieuw bestuurslid en 
als voorzitter van de restauratiecommissie. 
In 2020 is eveneens de heer Peter Korz 
teruggetreden en heeft het bestuur voor de 
portefeuille Cultuur mevrouw Verily Klaassen 
aangesteld als nieuw bestuurslid, begin 2021.

Adviesraad 
Directie en bestuur worden traditiegetrouw 
geadviseerd door het College van de 
Kapittelzaal. De leden van het College  
van de Kapittelzaal zien de potentie van dit 
hoogwaardige kerkelijke culturele erfgoed, 
de mogelijkheden van cross-overs tussen 
disciplines, innovatief, experimenteel, 
onconventioneel en zijn maatschappelijk 
betrokken. Het zijn leden die kansen zien om 
de beleidsgedachten van directie en bestuur 
te koppelen aan kennis en ideeën uit hun 
netwerk en die buiten hun directe discipline 
ook maatschappelijk actief zijn. Het doel is  
om samen met de leden van het College  
van de Kapittelzaal de zichtbaarheid van  
de Grote Kerk Breda verder te optimaliseren 
en ook nationaal en internationaal nog meer  
te 'kapitaliseren' voor Breda en de regio. 

Medewerkers 
In het directiestatuut zijn de uitvoerende taken 
van het bestuur gedelegeerd aan de directeur. 
De directeur wordt in haar taken ondersteund 
door een office manager, een coördinator 
verhuur, een coördinator vriendenwerving, 
twee beheerders en een freelance financieel 
medewerker. De totale personele bezetting 
bestaat uit 6 medewerkers en 26 vrijwilligers 
met een vergoeding en 23 vrijwilligers zonder 
vergoeding 
 
ANBI 
De Stichting heeft de culturele ANBI status  
en geeft inzage in haar financiële gegevens  
en verzorgt jaarlijks een jaarverslag via  
de website www.grotekerkbreda.nl

Financiën
De Stichting GKB kent een meerjarenbegroting 
en jaarbegrotingen. Deze worden telkens in 
oktober vastgesteld en goedgekeurd. Er zijn  
4 (vier) gescheiden geldstromen: 
• Restauratie
• Onderhoud
• Vervangingsinvesteringen
• Exploitatie

Elke geldstroom moet zoveel mogelijk 
kostendekkend zijn. Jaarlijks controleert  
de accountant de jaarrekening.

Voor de meerjarenraming is een cashflow-  
en balansprognose voor 5 jaar beschikbaar,  
die regelmatig wordt bijgesteld afhankelijk van 
de ontwikkelingen en beleidsvoornemens. 

Organisatie Stichting Grote of  
Onze Lieve Vrouwekerk: 
Bestuur
Drs. J.C.A. Sol, voorzitter
P.M. v.d. Schans, vice-voorzitter
Mr. S.H. Harkema, secretaris
G.N.G. Wirken, penningmeester
Drs. P.J.J. Korz (*)
Ing. A.P.H. Lodewijk (**) 
dr. ir. W.V.J. Freling (***)
Drs. P.H.J. Verhulst 

* afgetreden per 14 april 2020 
** afgetreden per 1 augustus 2020 
*** toegetreden per 1 juli 2020 

Directie
Drs. E.M. Wiegel is op 1 januari 2020 
aangetreden als directeur van  
Stichting Grote Kerk Breda.

Personeelsbezetting
De personeelsbezetting is gestegen naar  
4,3 fte’s. (2019: 4,2 fte’s) 
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Aanvankelijk stond 2020 voor de Stichting GKB 
in het teken van de implementatie van een 
nieuw beleid. Met de benoeming per 1 januari 
2020 van de nieuwe directeur drs. E.M. Wiegel 
zou het bestuur samen met de directie de 
nieuwe beleidskoers van de Stichting GKB in 
stappen gaan uitwerken en uitvoeren. Echter 
vanaf 11 maart werden we allemaal overrompeld 
door de pandemie van COVID-19 waarvan we 
op dat moment de gevolgen nog niet konden 
overzien. In 2020 hebben bestuur en directie 
zoals was voorgenomen de eerste stappen 
voor het nieuwe beleid gezet. Echter al snel 
moesten moesten alle zeilen worden bijgezet en 
daar waar nodig bijgestuurd om in te spelen op 
deze ongekende crisis, die grote economische, 
sociale en maatschappelijke gevolgen heeft 
voor de gehele samenleving in Nederland en 
wereldwijd. 

Door de COVID-19 crisis heeft de Grote Kerk 
Breda vanaf 11 maart de deuren moeten sluiten 
voor het publiek. Per 1 juni 2020 kon de kerk 
weer onder restrictieve voorwaarden open. 
De randvoorwaarden, zoals een beperkt 
aantal bezoekers dat tegelijkertijd de kerk 
mocht betreden en het stipt naleven van de 
zogenaamde ‘1,5 meter regel’ voor reguliere 
bezoekers, hebben de publieksstromen strak 
gereguleerd. Het organiseren van grotere 
bijeenkomsten was daarmee onmogelijk;  
met directe gevolgen voor de programmering, 
de verhuur en de daaruit voortvloeiende 
opbrengsten. Vanaf eind november is een 
volgende lock-down ingegaan die in de eerste 
helft van 2021 tot 5 juni van kracht is gebleven.
Het gevolg is geweest dat alle belangrijke  
grote evenementen die gepland waren, zoals 
onder andere La Vuelta, Matthäus Passion 
Breda, de Multatulilezing met Bas Heijne,  
de tentoonstelling Royal Fashion Design e.a.  
zijn geannuleerd dan wel uitgesteld. 

Echter, ondanks de lock-downs, het leed en 
alle onverwachte wendingen hebben we in de 
Grote Kerk Breda ook mooie en ontroerende 
momenten gehad in 2020. We hebben niet stil 
gezeten en hebben ons actief en communicatief 
opgesteld om zo ondanks de crisis een breed en 
divers publiek aan de kerk te blijven verbinden. 

Ook hebben we ondanks de COVID-19 crisis in 
het afgelopen jaar een belangrijke fase van de 
restauratiewerkzaamheden aan de kooromgang  
kunnen afronden. Echter wel met enige 
vertraging die veroorzaakt is door de 
verschillende lock-downs.
 
De Stichting GKB heeft in 2020 door de lange  
sluiting en de strenge maatregelen betreffende  
de COVID-19 crisis een aanzienlijk exploitatie -
     tekort opgelopen. Dit tekort is enigszins 
opgevangen doordat we een beroep hebben 
kunnen doen op de financiële compensatie -
    regeling NOW van de nationale overheid,  
voor een deel van de personeelskosten.

In de staat van baten en lasten in 2020 waren  
de restauratiebaten voor de post restauratie 
aanzienlijk hoger dan de restauratiekosten, 
waardoor het bestemmingsfonds ‘restauratie’ 
sterk groeide. Dit werd veroorzaakt door 
timing-verschillen tussen de ontvangen 
subsidiegelden en de (vertraagde) uitvoering 
van de werkzaamheden. In 2020 hebben de 
werkzaamheden mede door de COVID-19 
crisis vertraging opgelopen. In 2021 en 2022 
zal er aanzienlijk meer worden uitgegeven aan 
restauratiekosten dan er aan subsidiegelden  
zal worden ontvangen. 

Exploitatie (exclusief groot  
onderhoud en restauratie) 
De COVID-19 crisis heeft aanzienlijke gevolgen 
gehad voor de exploitatie-baten. Deze daalden 
sterk ten opzichte van 2019. Verhuringen en 
evenementen konden niet plaatsvinden en 
werden uitgesteld of geannuleerd. Met name 
doordat BredaPhoto in oktober van 2020 kon 
doorgaan, bleef de schade betreffende de 
verhuurinkomsten enigszins beperkt. Wel is  
de daling van de opbrengsten voor de 
exploitatie van de entreegelden en van  
de giftenton aanzienlijk.  
 
De personeelskosten zijn in vergelijking 
met 2019 omlaag gegaan, dit komt 
vooral door de bijdrage van de tijdelijke 
steunmaatregelen NOW van de overheid en 
door loonkostensubsidie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De inkomsten uit de giften van Vrienden /  
Genootschaps- en Gildeleden en Vermogens                   - 
fondsen zijn in 2020 aanzienlijk gestegen 
ten opzichte van 2019. Dit komt mede door 
enkele incidentele bijzondere donaties van 
particulieren en twee legaten. Deze inkomsten 
zijn bestemd voor de restauratie van de Grote 
Kerk Breda en hebben derhalve geen invloed 
op de exploitatiecijfers.

Het netto resultaat van de exploitatie is door 
de gevolgen van de COVID-19 crisis negatief 
uitgevallen.
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Restauratie en onderhoud  
(instandhouding) 
In 2016 is door de Rijksoverheid een subsidie 
toegekend voor het groot onderhoud voor 
de periode 2016-2021. In 2020 werd groot 
onderhoud uitgevoerd aan de kooromgang 
gelegen aan de Grote Markt. Naast voegwerk 
en steenreparaties werden de balustrades, 
goten en daken onder handen genomen. 

De restauratiecommissie is verantwoordelijk 
voor (het maken van) een jaarplan onderhoud, 
restauratie en bedrijfsinstallaties, met de 
daarbij behorende eventuele aanbesteding en 
beoordeling van activiteiten voortvloeiend uit 
deze opdracht. De commissie werkt volgens 
een door het bestuur vastgesteld inkoop-  
en aanbestedingsbeleid. 

In opdracht van de Stichting GKB zijn in 2020  
onderhoudswerkzaamheden verricht volgens 
de planning fase 3 van een zesjarig SIM 
-onderhoudsplan. Het onderhoud is onderdeel 

Topmonumenten Noord-Brabant  
| Provinciale erkenning 
De Grote Kerk hoort bij de vier 
Topmonumenten van Brabant. Samen met 
de Sint Jan in Den Bosch, Kasteel Heeswijk in 
Heeswijk en het Markiezenhof in Bergen op 
Zoom heeft de Grote Kerk Breda het predicaat 
Topmonument van Brabant. Deze monumenten 
zijn de boegbeelden van Brabants Erfgoed. 
Ze vertellen het verhaal van Brabant niet 
alleen binnen een regionale context maar ze 
onderstrepen ook het belang van Brabant 
binnen de nationale en de Europese 
geschiedenis. 

Een duurzame instandhouding van deze  
Topmonumenten en daarmee hun 
geschiedenis en hun verhalen draagt bij aan  
de instandhouding van het verhaal van Brabant. 
Sinds 2011 werken de vier Topmonumenten 
nauw samen. Ze hebben een gemeen-
schappelijke overlegstructuur waarbinnen 
onderhoud, restauratie, vervangings-
investeringen, duurzaamheid en ook 
communicatie wordt besproken. 

De Stichting GKB heeft in 2020 samen met de 
drie andere Topmonumenten voor de periode 
2020-2023 opnieuw subsidie gekregen voor 
onderhoud en communicatie van de Provincie 
Noord-Brabant. De samenwerking tussen 
de vier Topmonumenten zorgt ervoor dat 
de marktpositie van de monumenten wordt 
versterkt en dat er een groeiend draagvlak voor 
dit belangrijke erfgoed binnen de Provincie en 
bij het brede publiek. 

Toekomstige financiering restauratie  
& groot onderhoud
Het groot onderhoud en de restauratie 
worden gedekt uit de daarvoor beschikbaar 
gestelde subsidies van het Rijk, de Provincie 
Noord-Brabant, de Gemeente Breda en 
eigen middelen afkomstig uit fondsenwerving. 
In 2015 heeft de Stichting GKB een nieuwe 
wervingsstructuur opgezet en de ambitie 
uitgesproken om in de komende jaren 
per jaar € 180.000 aan eigen middelen te 
werven. In 2020 was deze bijdrage mede 
dankzij particuliere bijdragen en twee 
nalatenschappen hoger dan begroot.
In de komende jaren (tot en met 2027) 
zal het restauratieprogramma worden 
gecontinueerd. Dit betreft de zogenaamde 
lage kooromgang, waarbij restauratiewerk 
zal worden uitgevoerd aan onder meer 
beeldhouwwerk en balustrades. De kosten 
worden gedekt door de toegekende 
subsidie van de Rijksoverheid, de Provincie 
Noord-Brabant, externe bijdragen en de inzet 
van eigen middelen uit bestemmingsfondsen. 
In 2020 hebben we ondanks de gevolgen van 
de COVID-19 crisis een belangrijke fase van de 
restauratie kunnen afronden. Wel is er enige 
vertraging in de planning van de restauratie- 
en onderhoudswerkzaamheden. De Stichting 
GKB heeft hierover nauw contact gehad met 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en met de 
Provincie Noord-Brabant en de vertraging 
heeft geen consequenties voor de financiering 
van de werkzaamheden.

van de SIM- planning en is goedgekeurd en 
gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het 
Culturele Erfgoed (RCE); het onderhoud wordt 
in zes fasen uitgevoerd verdeeld over een 
periode van 6 jaar. 

De COVID-19 crisis heeft er door de 
verschillende lock-downs voor gezorgd dat  
de planning zoals die door de restauratie- 
architect BBM samen met de aannemer 
Monument – Vandekerckhove is opgesteld, 
niet is gehaald. In 2021 zal worden getracht de 
achterstand in te halen. 

In 2018 werd door de Rijksoverheid een 
subsidie (SRR) toegekend die de basis legt 
voor de financiering van de restauratie 
werkzaamheden tot en met het jaar 2027.  
In 2020 werden de restauratiewerkzaamheden 
deels gefinancierd uit deze subsidiegelden en 
uit subsidie van de Gemeente Breda en de 
Provincie Noord-Brabant. Daarnaast werden 
voor dit doel middelen verkregen van fondsen, 
Genootschaps- en Gildeleden en Vrienden. 
Begin 2020 waren de eerste resultaten van de 
eerste fasen van deze grondige restauratie aan 
de kooromgang te zien voor het publiek. 
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Culturele activiteiten in 2020 
Het coronajaar 2020 zullen we niet snel 
vergeten. Veel evenementen zijn geannuleerd 
of naar een veel later tijdstip doorgeschoven. 
Zo is La Vuelta – de bekende Spaanse 
wielertour - doorgeschoven naar 2022.  
De wielrenners zouden met de fiets aan  
de hand door de Grote Kerk Breda lopen. 
Dit zou voor veel media-aandacht hebben 
gezorgd. Ook kon de bekende Bredase 
uitvoering van de Matthäus Passion niet 
doorgaan. Eveneens kon de Multatulilezing 
die door Bas Heijne zou worden uitgesproken, 
geen doorgang vinden. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van evenementen die door de 
gevolgen van de COVID-19 crisis geannuleerd 
zijn in 2020. 

Echter ondanks de lock-downs, het leed en 
alle onverwachte wendingen hebben we in 
de Grote Kerk ook mooie en ontroerende 
momenten gehad in 2020.

We hebben toch – hoewel door de COVID-19 
crisis slechts op beperkte wijze – invulling 
kunnen geven aan de nieuwe beleidsvisie. 
Binnen de nieuwe beleidsvisie fungeert 
de Grote Kerk als plek van ‘verbeelding en 
verbinding’. De Grote Kerk is toegankelijk voor 
alle Bredanaars en alle bezoekers aan Breda, 
biedt een gevarieerd programma in de vorm 
van lezingen, culturele activiteiten en grotere 
en kleinere exposities.

Het programma dat de Stichting GKB 
ontwikkelt samen met partners in het veld 
is gelaagd, gedurfd, biedt inspiratie en 
verdieping, is inclusief en bevordert de sociale 
verbondenheid. Naast de Brabantse / Bredase 
profilering, creëert de kerk een breed kader 
dat zich uiteindelijk vertaalt in een nationaal, 
en soms ook internationaal, programma.
De Stichting GKB kiest voor een herkenbaar, 
kwalitatief cultureel en maatschappelijk 
programma dat het gelaagde verhaal van  
de Grote Kerk inkleurt en beter wordt ómdat 
het in de Grote Kerk plaatsvindt.

Kenmerk van al deze activiteiten is dat ze 
kwaliteit bieden en beter worden ómdat ze  
in de Grote Kerk plaats vinden. Het gebouw  
is altijd op de een of andere manier onderdeel 
van het programma.
 
Zo hebben we in de periode tussen de 
lock-downs in 2020 in nauwe samenwerking 
met culturele partners in Breda en met 
de gemeente Breda in de maand juli de 
voorstelling STEMMING gerealiseerd en op  
een creatieve wijze een moment gecreëerd  
om de eerste slachtoffers en de gevolgen van 
de coronacrisis te gedenken. We hebben met 
een herdenkingsmonument een plek geboden 
aan mensen om hun dierbaren in de Grote 
Kerk Breda te herdenken. 

Ook muzikaal kijken we terug op mooie 
momenten: Cappella Pratensis heeft in een 
intieme setting uit de Bossche koorboeken 
gezongen; de Nederlandse meesterpianist 
Hannes Minnaar heeft de Goldberg Variaties 
van J.S. Bach voor het Bredase publiek 
gespeeld en we hebben door de mooie 
orgelconcerten van ArtUnorganized – door 
de COVID-19 crisis georganiseerd als speciale 
1,5 meter sessies - in de zomer, jong en 
internationaal orgeltalent ontdekt. 
 
In het najaar – net voor de tweede lock-down 
van 2020 eind november – hebben ondanks 
COVID-19 veel bezoekers (ruim 8000)  
de fototentoonstelling China Imagined van 
BredaPhoto in de Grote Kerk bezocht. De 
publiekswaardering voor deze tentoonstelling 
was hoog, maar liefst een 8,4! 

Ook hebben we in het najaar fase I van het 
project Kerk Binnenstebuiten gerealiseerd  
met de Blind Walls Gallery en de kunstenaars 
Robin Nas en Mara Piccione.
 

Eind december 2020 hebben we de 
voorbereidingen getroffen voor een online 
nieuwjaarsconcert van het internationaal 
bekende vocale ensemble Cappella Pratensis.  
Dit concert hebben we samen met de 
Gemeente Breda georganiseerd. Het is 
gefinancierd binnen het kader van het 
programma Winterlicht dat gedurende de 
feestdagen ondanks de COVID-19 crisis publiek 
online cultuur wilde aanbieden. Cappella 
Pratensis heeft met het concert het mondiale 
herdenkingsjaar van Josquin Desprez vanuit 
Breda geopend en we hebben het concert aan 
publiek in Breda, in Nederland en wereldwijd 
kunnen aanbieden. Ruim 4500 mensen vanuit 
de hele wereld hebben de live stream gevolgd. 
Cappella Pratensis heeft veel fans aan de 
westkust van de VS en in Frankrijk. 

Fase II van Kerk BinnensteBuiten hebben we 
in verband met de COVID-19 crisis moeten 
uitstellen tot de eerste helft van 2021. De 
Franse kunstenaars MonkeyBirdCrew konden 
door de lock-down niet naar Breda reizen in 
het najaar.

Ook de tentoonstelling Royal Fashion Design -  
Mattijs van Bergen waarvoor we onder andere 
financiering van de Gemeente Breda hebben 
ontvangen hebben we uitgesteld door de 
geldende maatregelen in verband met de 
COVID-19 crisis. Voor deze presentatie heeft 
de Nederlandse modeontwerper Mattijs van 
Bergen een nieuwe collectie gemaakt die 
is geïnspireerd door de sterke vrouwen van 
Nassau en de geschiedenis van de Grote Kerk 
Breda. Zo zijn Johanna van Polanen en het 
harnas van Engelbrecht II inspiratiebronnen 
voor zijn nieuwe collectiestukken.  
De tentoonstelling opent nu voor de zomer  
van 2021.
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In 2020 vonden de onderstaande activiteiten 
plaats waarvan 19 georganiseerd door of 
in samenwerking met Grote Kerk Breda en 
10 georganiseerd door externe partners. 
Daarnaast werd door de Protestantse 
Gemeente Breda 7 maal een zomerdienst 
gehouden onder de toen geldende 
coronarestricties. De andere 3 diensten 
(Hemelvaart, Ontmoetingsdienst en 
Kerstdienst) konden in verband met de 
COVID-19 crisis niet in de Grote Kerk Breda 
plaatsvinden. 
 
Onderstaande activiteiten werden 
georganiseerd door en/of in samenwerking 
met Grote Kerk Breda:
•  Concerten Cappella Pratensis – Bossche 

Koorboeken in samenwerking met Cappella 
Pratensis (2 concerten)

•  Concerten Hannes Minnaar Goldberg 
Variaties van J.S. Bach in samenwerking  
het Grote Kerken Overleg (2 concerten)

• Concerten Calefax (2x)
•  STEMMING – een moment om te gedenken. 

Dans, muziek & spoken word. Een culturele 
beleving en wereldpremière in de Grote Kerk  
aangeboden door de gemeente Breda aan 
de Bredanaars en bezoekers van de stad  
om stil te staan bij de coronacrisis.  
Een samenwerking van de Grote Kerk Breda, 
de Stilte, Chassé Theater, Daan Manneke, 
Aart Bergwerff, Cappella Pratensis, Dyane 
Donck en Stroom. (48 voorstellingen)

•  Orgelconcerten Jong Talent (in 
samenwerking met Art UnOrganized)  
(5 concerten)

•  Orgelconcerten Bach op Zondag (in 
samenwerking met Art UnOrganized)  
(5 concerten)

•  Kerk BinnensteBuiten – kunstproject nieuwe 
werken van muurschilderkunstenaars Robin 
Nas en Mara Piccione geïnspireerd op het 
rijke interieur van de Grote Kerk Breda op 
de bouwschutting in samenwerking met 
Blind Walls Gallery – te zien van november 
2020 – december 2022

•  Oudejaars livestream concert met 
Cappella Pratensis in samenwerking met 
de Gemeente Breda in het kader van het 
programma Winterlicht (1 concert) 

Evenementen georganiseerd door derden
(Nieuwjaarsborrel Gemeente Breda, 
bijeenkomst VNO, inauguratie NLDA, 
Beurs Bijzondere Reizen, Oeledienst, 
diploma-uitreiking Avans) ( 6 evenementen)
•  Programmering (BredaPhoto - 

tentoon             stelling, Boekpresentatie Tilt Inc., 
Concert Johannette Zomer, Brabant Art 
Fair) (4 activiteiten)

•  Cultuurnacht – de Stilte (1 activiteit)
• Bruiloft ( 1 )

Educatie
In 2020 werd in samenwerking met de Dienst 
Cultuur van de Gemeente Breda en de 
Bredase basisscholen het scholenproject 
De Ontdekking gecontinueerd, waarbij een 
lessenserie over de Grote Kerk Breda wordt 
afgesloten met een bezoek aan het gebouw. 
Leerlingen van groepen 5 en 6 van tientallen 
Bredase basisscholen deden aan het project 
mee. 

Echter door de COVID-19 crisis konden de 
scholen vanaf 11 maart niet meer naar de 
Grote Kerk komen. Na de eerste lock-down 
zijn de schoolklassen van september tot aan de 
tweede lock-down in december gelukkig weer 
naar de kerk gekomen. 

Marketing en communicatie 
Een van de belangrijke drie speerpunten 
binnen het nieuwe beleid is om ook de 
organisatie verder te professionaliseren.  
Op het gebied van Marketing & Communicatie 
hebben we daarvoor in 2020 de eerste 
stappen gezet. 

Elke tweede maandag van de maand wordt 
een nieuwsbrief gestuurd aan zo’n kleine 
2000 contacten. In deze nieuwsbrief wordt 
ingegaan op het programma en de actualiteit 
van de Grote Kerk Breda. Deze nieuwsbrief 
wordt verstuurd via Mailchimp en wordt goed 
geopend en ook de links die in de nieuwsbrief 
zijn opgenomen worden actief geopend. 
Voorts hebben we de communicatie op social 
media – Facebook, Instagram en LinkedIn –  
in 2020 zeer actief ingezet en zorgen we  
ervoor dat zo de activiteiten en actualiteit  
van de Grote Kerk Breda bij een breed publiek 
wordt uitgezet. Op Instagram hebben we 1619 
volgers. Op Facebook hebben we 1928 volgers. 
LinkedIn verloopt via het netwerk van de 
directeur dat bestaat uit 1190 links.

De Stichting GKB is in 2020 steeds zichtbaarder 
op social media en de Grote Kerk Breda wordt 
goed gevolgd en ook veel getagd door derden. 

Ook de zichtbaarheid in de media is enorm 
toegenomen. Zo heeft de restauratie van  
de Grote Kerk Breda in januari 2020 landelijk 
aandacht gekregen op prime time bij het 
televisieprogramma Nieuwsuur. 

Bij elke activiteit waaraan wij zelf meewerken 
verzorgen wij een persbericht en wordt de 
lokale, regionale en landelijke pers benaderd. 
Zo hebben we voor de concerten van Hannes 
Minnaar aandacht gehad in het dagblad Trouw 
en heeft het Corona-herdenkingsmonument 
en ook de voorstelling STEMMING veel lokale 
en regionale aandacht gegenereerd. Landelijk 
is er door het Parool aandacht aan geschonken 
en in het NOS achtuurjournaal.
 

Samenwerking met derden
BredaMarketing 
Door een samenwerking met BredaMarketing 
hebben we toegang tot Coosto die ons 
dagelijks een update geeft over alle publicaties 
in Nederland waarin de Grote Kerk Breda 
genoemd wordt. We kunnen op die manier  
de zichtbaarheid van de Grote Kerk Breda  
in de media goed monitoren. 

Blind Walls Gallery
De Stichting GKB heeft samen met de Blind 
Walls Gallery het project Kerk BinnensteBuiten 
geïnitieerd en uitgevoerd en ook de campagne 
uitgezet. Zo heeft Blind Walls Gallery filmpjes 
gemaakt van de making-off die op social 
media gepost zijn en veel aandacht hebben 
getrokken. Ook zijn de schilderingen bij 
de Grote Kerk Breda nu opgenomen in de 
tours van de Blind Walls Gallery en worden 
de schilderingen ook via hun kanalen actief 
gecommuniceerd. 

Het Grootste Museum van Nederland
De Stichting GKB maakt deel uit van het 
nationale programma het Grootste Museum 
van Nederland. Het Catharijneconvent in 
Utrecht coördineert, monitort en financiert 
het project Grootste Museum van Nederland 
dankzij gelden van de BankGiro Loterij en  
zorgt ook met regelmaat dat over de Grote 
Kerk Breda wordt gecommuniceerd. 

Vriendenwervingsactie 2020
In 2020 hebben we in de decembermaand 
een speciale vriendenwervingsactie opgezet 
‘Vrienden voor het Leven’. Door de COVID-19 
crisis en de tweede lock-down in december 
was het niet eenvoudig om deze geplande 
marketingcampagne optimaal uit te rollen.  
De vier wervingsfilmpjes zijn ook actief 
op social media ingezet. Ook middels 
nieuwsbrieven is er veel aandacht voor deze 
wervingsactie geweest. Ondanks de COVID-19 
crisis hebben we in de 2020 zo’n 122 nieuwe 
Vrienden voor de Grote Kerk Breda geworven 
en staat de teller nu op ca. 2000 Vrienden.
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In maart 2020 heeft de wereldwijde COVID-19 
(Corona) pandemie zich ook in Nederland 
gemanifesteerd. De door de overheden 
getroffen maatregelen hebben een aanzienlijke 
negatieve invloed gehad op de economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen zowel 
in Nederland als wereldwijd. De COVID-19 
crisis is ook in de eerste helft van 2021 nog 
van grote invloed en zal zijn economische 
en maatschappelijke sporen nalaten op onze 
samenleving. Ook de Stichting GKB heeft de 
negatieve gevolgen van deze crisis ondergaan, 
tot op de dag van vandaag. 

Gelukkig hebben we een beroep kunnen doen 
op de tijdelijke noodmaatregel NOW van de 
nationale overheid. Hiermee hebben we een 
deel van de loonkosten kunnen dekken.
Op 11 maart 2020 hebben we de kerk moeten 
sluiten voor de veiligheid van bezoekers en 
personeel. Deze beslissing tot sluiting is kort 
na 11 maart een algemeen geldende regel 
geworden voor musea en monumenten in  
Nederland. Per 1 juni 2020 kon de kerk onder 
restrictieve voorwaarden weer open voor 
publiek. De randvoorwaarden, zoals het 
maximaal toegestane aantal bezoekers die 
tegelijkertijd de kerk kunnen bezoeken en het 
stipt naleven van de zogenaamde ‘1,5 meter 
regel’ voor reguliere bezoekers, hebben de 
bezoekersstromen strak gereguleerd. Het 
organiseren van grotere bijeenkomsten was 
daarmee niet meer mogelijk. Dit heeft directe 
gevolgen gehad voor de programmering, 
de verhuur en de daaruit voortvloeiende 
opbrengsten. 

Vanaf eind november is een volgende 
lock-down ingegaan die nu, in 2021,  
nog steeds van kracht is.

Door bovenstaande zijn de geplande 
exploitatiebaten uit verhuur en giften van 
bezoekers grotendeels weggevallen. Tijdens 
de sluiting is een deel van de werkzaamheden 
wel doorgegaan, zoals klein onderhoud, het 
afronden van subsidie verantwoordingen en 
aanvragen en het invoeren van een vernieuwd 
CRM (Customer Relation Management) 
systeem. 

De restauratie- en groot onderhouds-
werkzaamheden aan de kerk waren door 
de Belgische aannemer op grond van de in 
België geldende wet- en regelgeving tot 18 mei 
2020 geheel stilgelegd. Deze werkzaamheden 
vinden plaats op grond van een meerjarige 
overeenkomst. Met de aannemer is overleg 
gevoerd over een nieuwe werkplanning, 
waardoor de opgelopen achterstand 
gedeeltelijk kon worden ingelopen. Het tijdelijk 
stilleggen van de restauratie- en onderhouds-
werkzaamheden heeft niet tot extra kosten 
geleid, maar wel tot vertraging waardoor niet 
alle geplande werkzaamheden in 2020 hebben  
kunnen plaatsvinden en in 2021 en 2022 
ingehaald moeten worden. Dit vereist  
een extra inspanning van de aannemer 
Monument Vandekerckhove en de restauratie-
   architect BBM. Een groot deel van de 
restauratie- en groot onderhoudskosten  
wordt gesubsidieerd door de overheid.  
De Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de 
Provincie Noord-Brabant hebben coulance 
getoond en de financieringsbron van de 
restauratie en onderhoud staat niet ter 
discussie. Gesprekken met de Gemeente 
Breda over het vernieuwen van de afspraken 
over de exploitatiesubsidie hebben door 
de omstandigheden van de COVID-19 crisis 
vertraging opgelopen. De gesprekken zijn in het 
najaar van 2020 voortgezet en vinden ook in de 
eerste helft van 2021 nog plaats. Het bereiken 
van overeenstemming is van groot belang voor 
het realiseren van de ambities van de Stichting 
GKB.

Een deel van de restauratie- en groot 
onderhoudskosten wordt opgebracht uit  
de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van 
de Grote Kerk, leden van het Genootschap 
en leden van het Gilde van de Grote Kerk 
Breda. Hiermee voorzien wij in de verplichte 
eigen bijdrage die de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed als voorwaarde stelt voor de beschikte 
subsidiegelden.

Het behouden van bestaande leden en  
het werven van nieuwe leden is een belangrijk 
punt van aandacht en vergt in de huidige 
omstandigheden een versterkte inspanning.  
In 2020 heeft de Stichting GKB een lichte groei 
gerealiseerd in het aantal Vrienden en is het 
ledental van de Gilde- en Genootschapsleden 
stabiel gebleven. De financiële en liquide 
positie van de Stichting en de toegezegde 
subsidies zijn zodanig dat de continuïteit van 
de Stichting niet in het gedrang zal komen.
 
Breda, 20 juni 2021 
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Balans Stichting Grote Kerk Breda per 31 december 2020 (na verwerking resultaat)

Actief 2020 (€) 2019 (€)

Vorderingen

Debiteuren 26.805 35.870

Te vorderen en vooruitbetaalde posten 52.697 37.966

Vorderingen inzake subsidies  172.318 161.766

Te vorderen belastingen 108.227 360.047 84.536 320.138

Voorraden 14.140 25.776

Geldmiddelen 2.429.533 2.074.272

2.803.720 2.420.186

Passief

Eigen vermogen

Kapitaal 340 340

Algemene reserve (geaccumuleerd verlies) (335.143) (334.803) (195.223) (194.883)

Bestemmingsfondsen 3.023.364 2.451.756

Totaal eigen vermogen 2.688.561 2.256.873

Schulden op korte termijn

Crediteuren 19.199 69.549

Te betalen en vooruit ontvangen posten 90.506 79.996

Te betalen loonheffing 5.454 115.159 13.768 163.313

2.803.720 2.420.186

Staat van Baten en Lasten 2020

Resultaat 2020 (€) Resultaat 2019 (€)

Baten

Opbrengsten exploitatie 183.639 200.009

Giften Vrienden/Genootschap/Verm. fondsen 546.964 314.193

Storting Jaap Hillen Fonds 84 13.742

Subsidies restauratie 561.700 1.301.391

Subsidies groot onderhoud 279.335 279.335

Subsidies installaties en exploitatiemiddelen 43.146 43.146

Overige subsidies en bijdragen 195.493 195.493

1.810.361 2.347.309

Lasten

Personeelskosten 308.383 358.466

Kosten van beheer 35.217 37.967

Huisvestingskosten 76.602 77.214

Programmakosten 87.920 33.522

PR en communicatie 5.494 5.932

Kosten Vrienden van de Grote Kerk 10.769 9.583

Kosten orgel/Jaap Hillen Fonds 2.585 11.701

Kosten van exploitatiemiddelen en installaties 7.446 12.632

Kosten van restauratie 729.903 792.555

Kosten van onderhoud 111.956 265.748

1.376.275 1.605.320

Bedrijfsresultaat 434.086 741.989

Financiële baten en -lasten

Rente en bankkosten (2.423) (3.690)

Rente opbrengsten 25 528

Netto resultaat 431.688 738.827

Verdeling van het netto resultaat

Onttrekking overige reserves (139.920) (125.965)

Mutatie bestemmingsfondsen:

Vrienden van het Orgel/Jaap Hillen Fonds (2.501) 2.041

Installaties en exploitatiemiddelen 72.554 67.368

Restauratiefonds 349.176 796.796

Groot onderhoud 152.379 (1.413)

Totaal resultaatverdeling 431.688 738.827

Financiën

Financiën
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