
JAARVERSLAG 2021 STICHTING OOG VOOR BREDA   
 
Wederom kijken we terug op een uitzonderlijk jaar met beperkingen. Gelukkig kon veel 
missionair en diaconaal werk rond de Bredase Mattheüskerk desondanks doorgang vinden.  
 
Zoals voorzien in ons eerdere beleidsplan kwam de projectbijdrage voor dat werk in 2021 
opnieuw uit op € 22.000. De door ons ontvangen giften bleven hierbij duidelijk achter. Positief 
was dat de kosten daalden doordat de werving van gelden steeds meer digitaal 
plaatsvond. 
 
Mede dankzij onze stichting is de Mattheüskerk financieel in staat om twee parttime werkers 
(Corline Schouten en Bas Keijzer) in dienst te houden.  
 
Er is een nieuw beleidsplan voor 2022-2023 opgesteld, te vinden op de website 
www.oogvoorbreda.nl. Daarin wordt een dalende tendens voor inkomsten en uitgaven 
voorzien. Het bestuur bezint zich op de vraag hoe een betere fondswerving mogelijk is, nu de 
voorheen gebruikelijke acceptgiro steeds meer in onbruik raakt.  
 
Op 8 februari 2022 overleed onze oudste bestuurder Barend Fioole op de leeftijd van 86 jaar. 
Hij was een van de oprichters van onze stichting en sinds 2005 steeds zijdelings betrokken.  
 
Het bestuur was verheugd toen Daniëlle Dorland vorig jaar als secretaris van onze stichting 
toetrad en de secretariaatsfunctie op zich nam. Een belangrijke spilfunctie is hiermee 
ingevuld.  
 
Alles overziend kunnen we met dank aan onze hemelse Vader terugzien op veel zegeningen 
in Breda in het afgelopen jaar. We danken onze trouwe donateurs voor alle giften in het 
verslagjaar en het daaruit blijkende vertrouwen.  
 
Het bestuur van Stichting Oog voor Breda  Breda, maart 2022. 
 
J. van der Bent, voorzitter        D. Dorland, secretaris   
 
Chr. Heuts, penningmeester    A. Janssens, bestuurslid 
 
   
 
 
JAARREKENING 2021 Stichting Oog voor Breda 
 
EXPLOITATIEOVERZICHT 2021 
Inkomsten     €  Uitgaven       € 
Giften             18.805  Steun missionair/diaconaal werk  
Afname vermogen             3.501  Mattheüskerk Breda                   22.000                                                       
      Bankkosten       171 
             ______  Overige kosten                                        135 
             22.306                            22.306 
 
  
BALANS per 31 december 2021 
Bezittingen     Schulden 
Bank    1.810  Vermogen               1.810                                    
Totaal                1.810                                       1.810 
 


