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Het jaar 2021 begon en eindigde met een 
voor publiek gesloten Grote of Onze Lieve 
Vrouwekerk Breda. In totaal bleef de kerk 
bijna zes maanden gesloten als gevolg van 
de COVID-19 crisis. In de periode van de 
openstelling gold een aangepast toegangs-
beleid. Toch hebben we door de actieve en 
creatieve inzet van onze medewerkers en 
vrijwilligers in de schaarse openingstijden 
een kwalitatief hoogstaand en in het oog 
springend aanbod gerealiseerd en daarmee 
nog ruim 30% van het normale aantal 
bezoekers getrokken. 

De profilering van een hoogwaardig 
kwalitatieve culturele programmering kwam 
perfect tot uiting in exposities (o.a. Royal 
Fashion Design met Mattijs van Bergen, de 
portretgalerij van de Norbertinessen van Sint- 
Catharinadal gemaakt door Koos Breukel en 
het Museum of the Moon van Luke Jerram), 
muziek uitvoeringen ( o.a. de orgelconcert-
series Jong Talent en Bach op Zondag, het 
Nederlands Bachconsort) en lezingen (o.a. de 
Multatuli-lezing door Bas Heijne).

Voor de één is de Grote Kerk Breda een 
stilteplek, voor de ander een ontmoetingsplek, 
en steeds meer een verbindende factor in 
een stad. Dynamisch, ondanks de dit jaar 
vaak compleet lege binnenstad en geheel 
verlaten Grote Markt. Tijdens de langdurige 
sluiting is voortvarend verder gegaan met 
de beleidsinvulling van de Grote Kerk Breda 
als hedendaags kerkelijk cultureel erfgoed 
gericht op drie belangrijke speerpunten: 
realiseren en continueren van de restauratie 
en het onderhoud; professionaliseren van de 
organisatie; ontwikkelen van een hoogwaardige 
culturele programmering. 

In 2021 zijn er geen mutaties geweest binnen 
het bestuur. Op 8 juni 2021 is (oud-bestuurslid 
en voorzitter van de restauratiecommissie) 
Ad Lodewijk overleden. Wij gedenken en 
bedanken Ad vanwege zijn inzet met hart en 
ziel voor het behoud van de Grote Kerk Breda.

Gelet op de grote financiële en beleidsmatige 
consequenties is veel tijd gestoken in het
vernieuwen van de afspraken met de 
Gemeente Breda om te komen tot een 
structurele ophoging van de exploitatie-
subsidie vanaf 2021. Met succes. We danken de 
Gemeente Breda dat daarmee een duurzaam 
gezonde exploitatie van het topmonument 
geborgd is. 

Het bestuur van de Stichting Grote of Onze 
Lieve Vrouwekerk Breda bedankt de Gemeente 
Breda, de Provincie Noord-Brabant en het
Ministerie van OCW en met name de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed die ook in 2021 de Grote 
Kerk Breda financieel hebben gesteund. 
Uiteraard ook dank aan de medewerkers en 
alle vrijwilligers voor hun inzet in de exploitatie 
en het beheer van de Grote Kerk Breda. Ook 
past ons dank uit te spreken aan de mensen 
van het Gilde de Baronie, het Klokkenluiders-
 gilde en Breda Marketing; evenals alle anderen 
die dit jaar speciale activiteiten in de kerk 
hebben verzorgd of begeleid. In het bijzonder 
dank ik ook mijn medebestuursleden,
commissieleden en iedereen die zich in 2021 
op een of andere wijze om niet voor onze 
Grote Kerk Breda heeft ingezet. Breda mag 
trots zijn op haar mooie witte dame.

Drs. J.C.A. (Kees) Sol 
Voorzitter
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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’.

1.1 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 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. 
De Grote Kerk Breda is daarmee een plek van 
verbinding in het hart van de stad."

Uitgaande van de ambities zoals die in het 
visiestuk zijn geformuleerd hebben het bestuur 
en de directie zich in 2021 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.

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 
en 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 GKB 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.

1.2 Bereik
De Grote Kerk Breda ontving vóór de corona-
crisis gemiddeld per jaar 180.000 bezoekers, 
waarvan 120.000 museale bezoekers en 
60.000 bezoekers tijdens activiteiten. In het 
tweede coronajaar 2021 zijn deze aantallen 
uiteraard niet gehaald. In 2021 is de Grote Kerk 
Breda in totaal bijna zes maanden gesloten 
geweest als gevolg van de COVID-19 crisis en 
twee lockdowns. Ook gold in de periode van 
de openstelling na de lockdown aangepast 
toegangsbeleid als gevolg van de COVID-19 
crisis waardoor het aantal bezoekers dat we 
mochten ontvangen beperkt was. Ondanks de 
lange sluiting en de beperkende maatregelen 
hebben we in 2021 in totaal 61.305 bezoekers 
gehad.

B
estuursverslag 2021
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1.3 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.

1.4 Beleggingsbeleid
Er wordt niet in risicodragende activa belegd.
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2.
2.1 Bestuur
De Stichting GKB is in 1979 statutair opgericht 
en bestaat uit een bestuur en commissies. 
Het bestuur bestaat uit 7 leden. In 2021 is 
het bestuur 8 keer bij elkaar gekomen voor 
bestuursvergaderingen. Bestuurstaken 
zijn gedelegeerd aan de restauratie- en 
onderhoudscommissie, de cultuurcommissie, 
fondsenwerving/vriendencommissie en 
communicatie van de Stichting GKB.

In 2021 zijn er geen wisselingen geweest binnen 
het bestuur. De bestuurstaken zijn onbezoldigd.
Op 8 juni 2021 is Ad Lodewijk overleden. 
Ad Lodewijk heeft zich vele jaren als bestuurslid 
en voorzitter van de restauratiecommissie met 
hart en ziel ingezet voor de Stichting Grote 
Kerk Breda. Het bestuur en de directie van 
de Stichting Grote Kerk Breda zijn hem zeer 
erkentelijk voor alle tijd en energie die hij in 
het behoud van de Grote Kerk Breda heeft 
gestoken. 

2.2 Adviesraad
Directie en bestuur worden traditie-
getrouw geadviseerd door het College van 
de Kapittelzaal. De leden van het College 
van de Kapittelzaal zien de potentie van dit 
hoogwaardige kerkelijke culturele erfgoed. 
Ze zijn maatschappelijk betrokken en zien 
kansen om de beleidsgedachten van directie 
en bestuur te koppelen aan kennis en ideeën 
uit hun netwerk. 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 
inter  nationaal nog meer te 'kapitaliseren' voor 
Breda en de regio. 

In 2021 zijn 7 nieuwe leden benoemd.  
De bijeenkomst die was voorzien werd als 
gevolg van de COVID-19 crisis uitgesteld. 

Het huidige College van de Kapittelzaal bestaat 
uit de volgende leden:
•  Paul Depla 

(Burgemeester Breda)
• Hendrik Driessen
 (oud-directeur Museum De Pont, curator)
• Wim van de Donk
 (Rector Magnificus, voorzitter van College
 van Bestuur Tilburg University)
• Klaas Dijkhoff
 (consultant / oud-fractie voorzitter VVD)
• Cees Langeveld
 (oud-directeur Chassé, Lid van de Raad voor 
 cultuur)
• Janneke Niessen
 (ondernemer, investeerder, CapitalT)
• Lisette Spee
 (directeur Electron)
• Jacomine Ravensbergen
 (vice-voorzitter van College van bestuur 
 Avans Hogeschool)
• Rik Torfs
 (hoogleraar Kerkelijk Recht, ere-rector
 KU Leuven)
• Peer Swinkels
 (CEO Swinkels Family Brewers)

2.3 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. In 2021 is het team versterkt 
met een junior curator dankzij een financiële 
bijdrage van het Mondriaan Fonds, dat binnen 
de Coronaregeling Nieuw Erfgoed Talent 
een subsidie heeft toegekend. Dankzij deze 
subsidie kan de Stichting GKB gedurende
18 maanden een junior curator voor drie dagen 
per week aanstellen. De totale personele 
bezetting bestaat uit 7 medewerkers en
26 vrijwilligers met een vergoeding en
23 vrijwilligers zonder vergoeding.

De personeelsbezetting is gestegen naar 
4,6 fte’s. (2020: 4,3 fte’s)
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2.4 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

2.5 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
meer   jarenraming is een cashflow- en balans-
prognose voor 5 jaar beschikbaar, die 
regelmatig wordt bijgesteld afhankelijk van de 
ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

2.6  Organisatie Stichting Grote of
 Onze Lieve Vrouwekerk Breda
Bestuur
Drs. J.C.A. Sol, voorzitter
P.M. van der Schans, vice-voorzitter 
Mr. S.H. Harkema, secretaris
G.N.G. Wirken, penningmeester*
Dr. ir. W.V.J. Freling 
Drs. P.H.J. Verhulst 
Drs. V. Klaassen 

*Per 1 januari 2022 is drs. D.J.A. Kruik 
toegetreden als penningmeester van het 
bestuur. Hij volgt de heer Wirken op. Het 
bestuur en directie zijn de heer Wirken zeer 
dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor
de Stichting GKB.

Directie
Drs. E.M. Wiegel 

B
estuur en organisatie 2021
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3.1 Algemene introductie
Net als in 2020 stond 2021 voor een belangrijk 
deel van het jaar in het teken van de COVID-19 
crisis. Een ongekende crisis, die grote 
economische, sociale en maatschappelijke 
gevolgen heeft voor de gehele samenleving in 
Nederland en wereldwijd. Echter, ondanks deze 
ingrijpende sanitaire crisis heeft het bestuur 
samen met de directie ook in 2021 belangrijke 
stappen gezet in de implementatie en uitvoering 
van de nieuwe beleidsvisie van de Stichting 
GKB. Eveneens hebben in 2021 de restauratie- 
en onderhoudswerkzaamheden ondanks de 
COVID-19 wel doorgang kunnen vinden. De 
onderhoudswerkzaamheden voor de SIM 
regeling 2016 – 2021 (Subsidie Instandhouding 
Monumenten van de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed) zijn zo goed als afgerond in 2021. In 
2022 zal deze SIM fase worden opgeleverd.
Door de lange sluiting en de strenge 
maatregelen betreffende de COVID-19 crisis 
dreigde voor de Stichting GKB een aanzienlijk 
exploitatietekort. 

Dit tekort is enigszins opgevangen doordat 
we een beroep hebben kunnen doen op de 
financiële compensatieregeling NOW van 
de nationale overheid, voor een deel van de 
personeelskosten. Ook zijn we in gesprek 
gegaan met de gemeente Breda over de nieuwe 
beleidsvisie van de Stichting GKB. De gemeente 
Breda steunt de nieuwe koers en heeft voor 
de nieuwe beleidsplanperiode een structurele 
verhoging van de subsidie ter ondersteuning van 
de exploitatie toegekend. Dankzij dit gesprek 
met de gemeente Breda over de exploitatie 
kunnen we 2021 zonder tekort afsluiten. Het 
gesprek over de implementatie van de nieuwe 
beleidsvisie zal in 2022 worden voortgezet. 
Ondanks de gevolgen van de COVID-19 crisis 
en de langdurige sluiting zijn we in 2021 met 
verschillende stakeholders in gesprek gegaan 
over de toekomst en de nieuwe beleidsvisie 
van de Stichting GKB en hebben we actief 
met diverse culturele, maatschappelijke en 
economische partners samengewerkt. 
De nieuwe beleidsvisie van de Stichting GKB  
sluit aan bij een landelijke ontwikkeling die 
vanuit het Grote Kerken Overleg wordt 
geconstateerd. De Stichting GKB is lid van dit 
overleg waarin kennis en knowhow op het 
gebied van cultureel religieus erfgoed wordt 
gedeeld.

Aan het begin van de 21ste eeuw kunnen we 
constateren dat er in Nederland maat-
schappelijk een transitie gaande is in de manier 
waarop er naar grote historische stadskerken 
wordt gekeken. Grote stadskerken krijgen 
een nieuwe betekenis door de mensen die er 
komen, door hun unieke positie in de stad en 
in het geval van de Grote Kerk Breda door de 
unieke positie in de Nederlandse geschiedenis 
en de relatie met ons koningshuis. De betekenis 
van de grote stadskerken is, met afnemend 
religieus gebruik en toenemend cultureel 
gebruik, volop in beweging. Niet alleen zijn grote 
stadskerken belangrijke plekken voor culturele 
en maatschappelijke ontmoeting, ook kunnen 
zij een rol spelen in het revitaliseren van 
binnensteden en het tegengaan van leegloop.
Zij zijn tenslotte ook belangrijke toeristisch-
economische landmarks in de stad. De Grote 
Kerk Breda is ook zo'n belangrijke plek van 
verbinding in de stad. 

Jaarverslag 2021 

3.
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4.1 Culturele activiteiten in 2021
Ook in 2021 was het organiseren van grotere 
bijeenkomsten zo goed als onmogelijk; met 
directe gevolgen voor de programmering, 
de verhuur en de daaruit voortvloeiende 
opbrengsten. De lockdown die al in november 
2020 was ingegaan duurde tot 5 juni. En 
vanaf 19 december ging een tweede algehele 
lockdown in.

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 verbonden-
heid. 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 Breda inkleurt en beter wordt 
ómdat het in de Grote Kerk Breda plaatsvindt. 
Het gebouw is hierbij altijd op de een of 
andere manier onderdeel van het programma.

Zo hebben we in 2021 vanuit de nieuwe 
beleidsvisie culturele projecten kunnen 
realiseren dankzij incidentele subsidies van 
de gemeente Breda, private fondsen en 
sponsoring van derden. In 2021 hebben we zo 
deel II van Kerk BinnensteBuiten gerealiseerd 
in nauwe samenwerking met Blind Walls 
Gallery en met de kunstenaars Nina Valkhoff 
en MonkeyBirdCrew. Ook hebben we na 
de lange lockdown de tentoonstelling Royal 
Fashion Design – Mattijs van Bergen geopend. 
De tentoonstelling was oorspronkelijk in 2020 
gepland en de planning is als gevolg van de 
COVID-19 crisis diverse keren aangepast. 
Uiteindelijk heeft de tentoonstelling van 5 juni 
t/m 29 augustus met succes plaatsgevonden. 
In de tentoonstelling Royal Fashion Design 
stonden recente en nieuwe ontwerpen van 
de Nederlandse modeontwerper Mattijs van 
Bergen centraal. Royal Fashion Design toonde 
zijn gerenommeerde 'koninklijke' ontwerpen - 
waarvan vele door koningin Máxima bij officiële 
gelegenheden gedragen zijn - en een serie 
nieuwe creaties die speciaal in opdracht van 

de Grote Kerk Breda zijn ontworpen. 
Royal Fashion Design van Mattijs van Bergen 
was een succesvolle tentoonstelling. Met 
meer dan 23.000 bezoekers en veel en hoog 
kwalitatieve lokale, regionale en (inter)nationale 
media- en persaandacht heeft de tentoon-
stelling voldaan aan het bereiken van een 
brede publieksgroep. In de stad hebben we 
samengewerkt met partners als Breda-
Marketing en Stedelijk Museum Breda.
En landelijk met partners als NBTC en
MDB Agency. 

In de tweede helft van 2021 hebben we samen 
met het Stedelijk Museum Breda en het 
Stadsarchief Breda het project Norbertinessen 
van Sint-Catharinadal 750 jaar gerealiseerd. Ter 
ere van het 750-jarig bestaan van de zusters 
Norbertinessen van de priorij in het Sint-
Catharinadal in Oosterhout heeft de bekende 
Nederlandse fotograaf Koos Breukel in de 
zomer de zusters geportretteerd. De foto’s 
vormen een eerbetoon aan een van de oudste 
geloofsgemeenschappen van ons land.
De tentoonstelling en de publicatie zijn
financieel ondersteund door de drie
gemeenten: Oosterhout, Wouw (gemeente 
Roosendaal) en Breda. Ook De Mastboom-
Brosens Stichting heeft een bijdrage gegeven 
aan dit project. De financiële administratie lag 
bij het Stadsarchief Breda.
In december 2021 hadden we, in de hoop 
dat het ergste van de coronacrisis achter de 
rug zou zijn, een presentatie voor een breed 
publiek geprogrammeerd: Museum of the 
Moon. Dit is een kunstwerk van de Engelse 
kunstenaar Luke Jerram. Museum of the Moon 
was een bijzondere beleving voor iedereen van 
jong tot oud. Naast de unieke ervaring van het 
kunstwerk Museum of the Moon hebben we 
ook een divers publieksprogramma neergezet, 
samen met een aantal partners.

Echter, de COVID-19 crisis had ook een grote 
impact op dit project. Uiteindelijk is Museum of 
the Moon door een nieuwe lockdown slechts
7 dagen open geweest in december. In die 
week tijd hadden al meer dan 5000 bezoekers 
het kunstwerk in de Grote Kerk Breda bezocht.

E
xploitatie
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In januari heeft er 1 actiedag mental fitness op 
19 januari plaatsgevonden en 5 dagen dag- en 
avondopenstelling van 26 t/m 30 januari 2022 
nadat de lockdown was opgeheven. In totaal 
heeft Museum of the Moon 12.038 bezoekers 
getrokken en is zeer goed ontvangen door 
publiek en pers. Het project is mede mogelijk 
gemaakt dankzij financiële steun en
betrokkenheid van gemeente Breda, Onder-
nemersfonds Breda, BredaMarketing en Zeiss 
BV en overige inkomsten gegenereerd door 
publieksprogramma en avondopenstelling. 
De financiële eindafrekening valt onder het 
boekjaar 2022.

Ook op muzikaal gebied hebben we ondanks 
de lockdowns het publiek een divers en 
kwalitatief programma kunnen bieden met 
verschillende partners. De Stichting GKB werkt 
voor de muziekprogrammering samen met 
wisselende partners en heeft hiervoor geen 
programmabudget. Wij hanteren een cultureel 
huurtarief voor deze partners. De volgende 
concerten hebben plaatsgevonden in 2021: 
Livestream Nieuwjaarsconcert - Cappella 
Pratensis; de Orgelconcertseries van Art
Unorganized in de zomer – Jong Talent 
en Bach op Zondag -; een concert van 
de bekende Nederlandse popster S10 in 
september tijdens Open Monumenten Dagen 
georganiseerd door PopMonument; Wishful 
Singing – Der müde Tod; Wishful Singing & Aart 
Bergwerff met de Canto Ostinato. Ook hebben 
optredens van het Nationaal Jeugdconcert; 
Concert Castello Consort; het Nederlands 
Bach Consort en het Bredase ensemble 
s'OTTOvoces in 2021 in de Grote Kerk Breda 
plaatsgevonden.

In november 2021 heeft de tweejaarlijkse 
Multatuli Lezing weer kunnen plaatsvinden, 
met keynote speaker Bas Heijne. De Multatuli 
Lezing wordt georganiseerd door de Stichting 
Multatuli Lezing. Op deze avond staan de 
kernthema’s van Multatuli, rechtvaardigheid, 
ongelijkheid en democratie, centraal. 
Andere algemene activiteiten die in 2021 
hebben plaatsgevonden zijn: beiaardier 
concerten (4x) ; rondleidingen & toren-
beklimmingen o.l.v. Gilde de Baronie ; 
orgellessen aan studenten Codarts. 

E
xploitatie

4.
Als gevolg van de coronacrisis was het 
moeizaam om de culturele, inhoudelijke 
programmering te garanderen en te plannen. 
Echter zijn we er desondanks in geslaagd om in 
de periode dat openstelling wel was toegestaan 
een divers en kwalitatief programma te bieden.

Ook het gedenkmonument dat in 2020 is 
opgericht ter herdenking van de eerste slacht-
offers van de coronacrisis heeft een vaste plek 
gekregen naast de stiltekapel. Dit gedenk-
monument, waar mensen door middel van 
het opsteken van een kaarsje hun dierbaren 
kunnen herdenken, voldoet aan een belangrijke 
behoefte en wordt zeer gewaardeerd door de 
bezoekers van de Grote Kerk Breda.

Net als in 2020 heeft het team van de Stichting 
GKB zich in 2021 steeds actief en flexibel 
opgesteld om zo, ondanks de crisis, een breed 
en divers publiek aan de kerk te blijven binden. 
Ondanks de lange sluiting en de beperkende 
maatregelen in 2021 hebben we in totaal 61.305 
bezoekers ontvangen. 
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4.2 Educatie
In 2021 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 alleen in het najaar van 2021 naar 
de Grote Kerk komen.

4.3 Marketing en communicatie
Een van de belangrijke drie speerpunten 
binnen het nieuwe beleid is om de organisatie 
verder te professionaliseren. Op het gebied 
van Marketing & Communicatie hebben we 
daarvoor in 2021 in het kader van de eigen 
producties zoals Royal Fashion Design en 
Museum of the Moon stappen gezet. De 
Stichting GKB heeft nog geen communicatie-
medewerker binnen de staf en moet dus voor 
de specifieke activiteiten een beroep doen op 
freelance communicatie-medewerkers en dit 
in de werkbegroting van de desbetreffende 
projecten opnemen. 

Zowel bij Royal Fashion Design als bij Museum 
of the Moon heeft de samenwerking met de 
freelance communicatiemedewerker een 
zeer positief effect gehad op de zichtbaarheid 
van de activiteiten en de Grote Kerk Breda. 
De lokale, regionale en nationale media- en 
persaandacht is enorm gegroeid. (BNdeStem, 
OmroepBrabant, De Volkskrant, NRC, de 
Standaard, NOS journaal, Harper’s Bazaar, Elle 
etc.). Wij monitoren dit onder andere door het 
systeem Coosto en door Visit Brabant. 

Buiten de incidentele projecten om wordt 
de communicatie waargenomen door leden 
van de staf naast de reguliere activiteiten. De 
werkdruk loopt hierdoor op. 

Mede ook door de maatregelen die vanuit 
overheidswege werden opgelegd op het gebied 
van registratie van bezoekers heeft grote 
impact gehad op de organisatie. De Stichting 
Grote Kerk Breda heeft in korte tijd een ticket-

reserveringssysteem moeten implementeren. 
Het communicatievak is dankzij de digitalisering 
complexer en arbeidsintensiever geworden en 
het kan er niet ‘gewoon bij gedaan’ worden. De 
urgentie om ook op dit vlak de organisatie verder 
te professionaliseren is groot. In de gesprekken 
met de gemeente Breda is dit meegenomen als 
belangrijk punt van aandacht. 
De Stichting GKB stuurt maandelijks aan zo’n 2000 
contacten een nieuwsbrief. Op Instagram hebben 
we 1917 volgers. Op Facebook hebben we 2143 
volgers. LinkedIn verloopt via het netwerk van de 
directeur dat bestaat uit 1300 links.
Ondanks het feit dat de Stichting GKB nog geen 
communicatiemedewerker heeft doen we er 
alles aan om steeds zichtbaar te zijn in de lokale, 
regionale en nationale media en op social media. 
De Grote Kerk Breda wordt goed gevolgd en ook 
veel getagd door derden.

4.4 Samenwerking met derden
4.4.1  Lokaal
Lokaal werken we samen met de volgende 
partijen: Stedelijk Cultureel Overleg Breda 
(SCOB), Erfgoedoverleg Breda, Gilde de Baronie – 
stadsgidsen, Blind Walls Gallery, Stedelijk Museum 
Breda / Stadsarchief Breda, CrossArts, Stichting 
Ondernemersfonds Breda, BredaMarketing. 

4.4.2  Regionaal
Regionaal werkt de Stichting GKB samen met: 
VisitBrabant, Topmonumenten Brabant,
Provincie Noord-Brabant.

4.4.3  Nationaal
Nationaal maakt de Stichting GKB deel uit van 
het Grote Kerken Overleg en van het Grootste 
Museum van Nederland. Het Grote Kerken Overleg 
is een overlegorgaan voor belangrijke Nederlandse 
stadskerken die niet langer enkel een religieuze 
functie hebben. Tijdens de bijeenkomsten wordt 
kennis gedeeld op het gebied van onderhoud en 
restauratie en van inhoudelijke profilering. 
Het Grootste Museum van Nederland is een 
nationaal programma waarin belangrijk Nederlands 
religieus cultureel erfgoed wordt ontsloten voor 
een breed publiek. Het Grootste Museum van 
Nederland is geïnitieerd door het Catharijne-
convent in Utrecht en wordt financieel mogelijk 
gemaakt dankzij steun van de VriendenLoterij.

E
xploitatie
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4.5 Exploitatie - Verhuur
Op de verhuurinkomsten heeft de COVID-19 
crisis ook grote impact gehad en die inkomsten 
zijn sterk afgenomen. Veel verhuuractiviteiten 
zijn in 2021 geannuleerd als gevolg van de 
lockdowns en de beperkende maatregelen. 
Binnen ons nieuwe beleid kijken we ook 
scherper naar de verhuuractiviteiten en 
stimuleren we verhuurevenementen die goed 
bij de Grote Kerk Breda passen en daarom ook 
optimaal tot hun recht komen. Uitgangspunt is: 
het evenement wordt beter ómdat het in de 
Grote Kerk Breda plaatsvindt.

De restauratie- en onderhoudswerkzaamheden 
hebben ondanks de COVID-19 grotendeels wel 
doorgang kunnen vinden. De onderhoudswerk-
zaamheden voor de SIM regeling 2016 – 2021 
(Subsidie Instandhouding Monumenten van 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed) zijn zo goed 
als afgerond in 2021. In 2022 zal deze SIM fase 
worden opgeleverd. In 2021 is ook gewerkt aan 
een belangrijke fase van de restauratiewerk-
zaamheden aan de kooromgang. Als gevolg 
van nog enige vertraging, veroorzaakt door de 
COVID-19 crisis, wordt de restauratiefase van 
2021 net als de laatste fase van de SIM begin 
2022 afgerond. 

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. Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door BBM restauratiearchitectuur 
en in de restauratiecommissie worden zowel 
restauratie als groot onderhoud nauwlettend 
gemonitord in nauwe samenspraak met de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Breda.
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. 
We prijzen ons gelukkig dat onze Vrienden, 
Gildeleden en leden van het Genootschap de 
Stichting GKB continue zijn blijven steunen 
ook gedurende de COVID-19 crisis. Deze 
zowel particuliere als zakelijke donaties en ook 
legaten zijn belangrijk voor de eigen bijdrage 
die de Stichting GKB moet garanderen voor de 
restauratiekosten.

In de staat van baten en lasten in 2021 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.

E
xploitatie

4.

Foto: Jan Korebrits
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In 2021 is de vertraging van de werkzaamheden 
die in 2020 is opgelopen mede als gevolg van 
de COVID-19 crisis gedeeltelijk ingelopen, 
maar nog niet in zijn totaliteit. In 2022 zullen de 
onderhoudswerkzaamheden van de SIM Fase 
2016-2021 zijn afgerond en zullen de restaura-
tiewerkzaamheden weer in de pas lopen.

5.1 Topmonumenten Noord-Brabant I
 Provinciale erkenning
De Grote Kerk Breda hoort samen met Sint  
Jan in ‘s-Hertogenbosch, het Markiezenhof
in Bergen op Zoom en Kasteel Heeswijk 
in Heeswijk bij de vier Topmonumenten 
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, vervangingsinveste-
ringen, duurzaamheid en ook communicatie 
worden besproken. De Stichting GKB voert in 
2021 onderhoudswerkzaamheden uit binnen de 
subsidieregeling Topmonumenten 2020-2023. 
In 2021 is binnen het kader van deze subsidie 
ook een communicatiecampagne gestart 
waarin de vier Topmonumenten centraal 
staan. Er is een website gemaakt waarop 
verschillende fraaie eigentijdse filmpjes te zien 
zijn van de Topmonumenten en de bezoekers 
van de website worden gestimuleerd om bij te 
dragen aan het behoud van de Top-
monumenten.

Deze online campagne ten behoeve van de 
vier Brabantse Topmonumenten is te zien op 
social media (Facebook en Instagram) en op de 
website www.topmonumentenbrabant.nl 
De samenwerking tussen de vier  
Topmonumenten zorgt ervoor dat de 

R
estauratie en onderhoud (Instandhouding)
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marktpositie van de monumenten wordt 
versterkt en dat er een groeiend draagvlak is 
voor dit belangrijke Brabantse erfgoed binnen 
de Provincie en bij het brede publiek.

5.2 Restauratie Jaap Hillenorgel
De Grote Kerk Breda kent een lange en rijke 
orgelgeschiedenis. Al meer dan 500 jaar 
klinken er orgelklanken onder de gewelven 
van de kerk. Breda behoort daarmee tot de 
eerste steden in de Lage Landen met een 
kerkorgel. Nog altijd behoort het orgel in de 
Grote Kerk Breda tot één van de belangrijkste 
orgels in Nederland. Om het klinkend erfgoed 
ook op de lange termijn levend te houden zijn 
de komende jaren restauratiewerkzaamheden 
noodzakelijk. Daarnaast heeft de Stichting GKB 
de ambitie om het instrument op te waarderen 
naar een volwaardig hedendaags concertorgel.

In 2021 is een subsidieaanvraag ingediend bij 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed binnen de 
regeling Klinkend Erfgoed voor de restauratie 
van het orgel. Het plan bestaat uit drie delen: 
1. Onderhoud en behoud instrument (adviseur 
 Aart van Beek), 
2. Onderhoud behoud kleurenpalet van de 
 klankkast van het instrument (adviseur Rob 
 Bremer)
3. Modernisering van het instrument door 
     middel van het toevoegen van nieuwe 
     21ste eeuwe orgeltechnieken zonder echter 
     daarmee het historische klankkapitaal aan 
     te tasten.

De ingediende subsidieaanvraag betreft de 
twee eerste punten. Voor punt 3 zullen we 
private fondsen en particulieren benaderen. 
Dergelijke investeringen in een belangrijk 
historisch instrument vereisen ook dat we 
inventief nadenken over een zinvolle benutting 
van het gerestaureerde instrument. Samen 
met de organist Aart Bergwerff richten we ons 
in de toekomst dan ook op een hoogstaande 
muzikale diverse programmering waarin 
het orgel centraal staat en onverwachte 
cross-overs het publiek verrassen en 
inspireren.
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In 2015 heeft de Stichting GKB een wervings-
structuur opgezet en de ambitie uitgesproken 
om jaarlijks  € 180.000 aan eigen middelen 
te werven. Naast de financiële bijdragen 
van Vrienden, Gildeleden en Leden van het 
Genootschap betreft het ook private fondsen 
en nalatenschappen. Hiermee voorzien wij in 
de verplichte eigen bijdrage die de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed als voorwaarde stelt voor de 
beschikte subsidiegelden. Ondanks de corona-
crisis is het aantal Vrienden, Gildeleden en 
Leden van het Genootschap gelijk gebleven. 
Het werven van donateurs blijft een continue 
aandachtspunt. Door de implementatie van 
het nieuwe beleid heeft de Stichting GKB 
in 2021 niet alleen fondsen voor restauratie 
en onderhoud, maar ook voor de twee 
andere beleidspunten, professionalisering en 
inhoudelijke culturele en maatschappelijke 
profilering, verkregen. Het Mondriaan Fonds 
heeft binnen de Coronaregeling Nieuw Erfgoed 
talent een subsidie toegekend voor een junior 
curator die gedurende een periode van 18 
maanden het team van de Grote Kerk Breda 
voor drie dagen per week zal versterken. 
Eveneens zijn voor de verschillende eigen 
culturele producties als: Kerk BinnensteBuiten, 
Royal Fashion Design – Mattijs van Bergen en 
Museum of the Moon fondsen geworven en zijn 
ook particuliere partnerschappen aangegaan.

V
rienden en fondsenw

erving
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Foto: Jan Korebrits
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7.1 Coronacrisis 2021 & Vooruitblik 2022
Het gehele jaar 2021 heeft in het teken 
gestaan, net als 2020, van de wereldwijde 
COVID-19 pandemie. De COVID-19 crisis 
is ook in 2021 van grote invloed geweest 
op de bedrijfsvoering van de Stichting 
GKB. De Stichting GKB heeft net als vele 
culturele, maatschappelijke instellingen en 
bedrijven negatieve gevolgen van deze crisis 
ondervonden. 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.

Tijdens de periode van de openstelling tussen 
5 juni en 19 december is de coronacheck 
app geïntroduceerd door de overheid. 
Dit betekende dat de Stichting Grote Kerk 
Breda heeft moeten investeren in online 
reserveringssystemen en ook dat wij 
geconfronteerd zijn met de sociale onrust 
die deze maatregel met zich meebracht. 
Bij de entreebalie hebben we daarom extra 
begeleiding aan onze vrijwilligers gegeven om 
om te kunnen gaan met de soms negatieve 
reacties van het publiek op deze vanuit de 
overheid verplichte controlemaatregel.
Door bovenstaande zijn de geplande 
exploitatiebaten uit verhuur en giften 
van bezoekers voor een belangrijk deel 
weggevallen. Tijdens de sluiting is een deel 
van de werkzaamheden wel doorgegaan, 
zoals klein onderhoud, het afronden van 
subsidieverantwoordingen en -aanvragen 
en het verder uitwerken van de nieuwe 
beleidsvisie. De restauratie- en groot 
onderhoudswerkzaamheden aan de kerk 
hebben in 2021 gewoon doorgang kunnen 
vinden, ondanks de geldende lockdowns. 
De Belgische aannemer Monument 
Vandekerckhove en de restauratie-architect 
BBM hebben in 2021 een belangrijk deel van 
de achterstand die was ontstaan in 2020, 
ingelopen. We hebben de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant 
steeds actief geïnformeerd over de voortgang 
en zij hebben steeds coulance getoond. 
De financieringsbron van de restauratie en 
onderhoud staat niet ter discussie. 

N
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Gesprekken met de gemeente Breda over 
het vernieuwen van de afspraken over de 
exploitatiesubsidie zijn in 2021 voortgezet. 
Het verzoek van de Stichting GKB voor 
aanvullende subsidie valt uiteen in twee 
delen. Enerzijds een structurele ophoging 
van de exploitatiesubsidie vanaf 2021 met 
een bedrag van 150K jaarlijks. Anderzijds een 
bijdrage aan de ambities van de Stichting GKB 
om het monument anders te programmeren, 
waarbij een sterke culturele programmering 
uitgangspunt is. Over het eerste punt is 
overeenstemming bereikt. De gemeente Breda 
stelt zich op het standpunt dat het noodzakelijk 
is om een duurzaam gezonde exploitatie 
van het topmonument Grote Kerk Breda te 
borgen. De gemeente Breda zal hiervoor vanaf 
2021 jaarlijks een hogere subsidie (plus 150K) 
beschikbaar stellen.

De gemeente Breda doet nog geen uitspraak 
over het subsidiëren van het nieuwe beleid van 
de Stichting GKB. Echter inhoudelijk is zowel 
bestuurlijk als ambtelijk positief gereageerd op 
deze ambities. Dit tweede punt is onderwerp 
van gesprek tussen de Stichting GKB en de 
gemeente Breda in 2022. Het bereiken van 
overeenstemming is van groot belang voor het 
realiseren van de ambities van de Stichting GKB. 

De huidige oorlog in Oekraïne heeft eveneens 
grote maatschappelijke en economische 
impact wereldwijd. Alle kosten stijgen. Dit heeft 
gevolgen voor de kosten van restauratie en 
onderhoud. Ook de stijgende energiekosten 
zijn een punt van zorg voor de exploitatie van 
de Grote Kerk Breda. De financiële en liquide 
positie van de Stichting GKB en de toegezegde 
subsidies zijn momenteel zodanig dat de 
continuïteit van de Stichting niet in het
gedrang zal komen.

Breda, juni 2022

J.C.A. Sol 
P.M. v.d. Schans 
S.H. Harkema 
D.J.A. Kruik

W.V.J. Freling 
P.H.J. Verhulst
V. Klaassen
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Balans Stichting Grote Kerk per 31 december 2021 (na verwerking resultaat)

Actief 2021 (€) 2020 (€)

Vorderingen

Debiteuren 9.158 26.805

Te vorderen en vooruitbetaalde posten 335.400 52.697

Vorderingen inzake subsidies  601.128 172.318

Te vorderen belastingen 130.729 1.076.415 108.227 360.047

Voorraden 10.910 14.140

Geldmiddelen 2.229.729 2.429.533

3.317.054 2.803.720

Passief

Eigen vermogen

Kapitaal 340 340

Bestemmingsreserves 4.963

Algemene reserve 9.077 14.380 (335.143) (334.803)

Bestemmingsfondsen 2.608.293 3.023.364

Totaal eigen vermogen 2.622.673 2.688.561

Schulden op korte termijn

Crediteuren 499.407 19.199

Te betalen en vooruit ontvangen posten 184.114 90.506

Te betalen loonheffing 10.860 694.381 5.454 115.159

3.317.054 2.803.720

Financiën

8.
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Staat van baten en lasten over 2021

Resultaat 2021 (€) Resultaat 2020 (€)

Baten

Opbrengsten exploitatie 151.882 183.639

Giften Vrienden/Genootschap/Legaten 446.408 546.964

Storting Jaap Hillen Fonds 84 84

Subsidies restauratie 556.800 561.700

Subsidies groot onderhoud 279.335 279.335

Subsidies installaties en exploitatiemiddelen 43.146 43.146

Overige subsidies en bijdragen 409.301 195.493

1.886.956 1.810.361

Lasten

Personeelskosten 345.772 308.383

Kosten van beheer 39.238 35.217

Huisvestingskosten 71.999 76.602

Programmakosten 129.099 87.920

PR en communicatie 7.360 5.494

Kosten Vrienden van de Grote Kerk 6.248 10.769

Kosten orgel/Jaap Hillen Fonds 10.032 2.585

Kosten van exploitatiemiddelen en installaties 6.398 7.446

Kosten van restauratie 498.455 729.903

Kosten van onderhoud 828.410 111.956

1.943.011 1.376.275

Bedrijfsresultaat (56.055) 434.086

Financiële baten en -lasten

Rente en bankkosten (2.127) (2.423)

Betaalde negatieve rente (7.991)

Rente opbrengsten 285 25

Netto resultaat (65.888) 431.688

Verdeling van het netto resultaat

Herrubricering overige reserves 334.803

Dotatie onderhoudsreserve 4.963

Dotatie algemene reserve 9.417 (139.920)

Mutatie bestemmingsfondsen:

Vrienden van het Orgel/Jaap Hillen Fonds (9.948) (2.501)

Installaties en exploitatiemiddelen (298.055) 72.554

Restauratiefonds 161.944 349.176

Groot onderhoud (269.012) 152.379

Totaal resultaatverdeling (65.888) 431.688

Financiën
8.
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