JAARVERSLAG 2019

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders en
obligatiehouders van NV Stadsherstel Breda over het jaar 2019
We hebben alle reden om over de afgelopen periode tevreden te zijn. Met het pand Kloosterlaan
138 hebben we een prachtige aankoop gedaan. Onze panden waren vrijwel volledig verhuurd.
De financiële resultaten geven geen reden tot zorg. Kortom: wat zouden we nog meer te wensen
hebben?
We hebben echter nog heel veel wensen. Denk aan de StadsGalerij, het karakteristieke
monumentale Rijksmonument aan de Oude Vest. Volledig - vooral binnen - afgetakeld en
uitgewoond! Al jaren proberen we dit te keren. Tot nu toe tevergeefs. Wat zou het erg zijn als de
overtuiging om het aan te pakken pas ontstaat nadat zich er, bijvoorbeeld door kortsluiting, een
calamiteit heeft voorgedaan. Denk aan het Molsterrein, een beetje buiten ons erfgoed-boekje,
maar toch. Een armetierig kaal parkeerterrein, afgezet met vangrails. Een praktische plek om te
parkeren maar waarom daar geen “stadsherstel”, desnoods door middel van een mooi met
bomen en ander groen aangelegd parkeerterrein. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van
panden of locaties die we zo graag aangepakt zouden willen zien.
Maar we moeten als Stadsherstel met beide benen op de grond blijven staan. Onze naam
“Stadsherstel” overstijgt veelal onze mogelijkheden. Wat we echter wel kunnen en ook moeten is
blijven signaleren en aan de orde blijven stellen. Een zeer belangrijke en zinvolle taak. Bij de
StadsGalerij slagen we er bijvoorbeeld niet in dat waardevolle pand voor herstel overgedragen te
krijgen maar we houden het gesprek erover wel op de juiste plaats en met de juiste toon
gaande.
Niemand kan dat beter dan onze directeur Rob Tebbe, ondersteund door onze staf. We zijn hen
dan ook weer zeer dankbaar voor hun niet aflatende betrokkenheid en inzet. Voor de financiën
verwijs ik graag naar het jaarverslag van Rob. We zijn onverkort dankbaar dat aandeelhouders en
obligatiehouders ons ons werk mogelijk maken.
Ondertussen gaan wij volhardend voort.
Namens de Raad van Commissarissen NV Stadsherstel Breda,
Hans Meynen

Kloosterlaan 138
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Jaarverslag van de directie over 2019
Breda telt 501 rijksmonumenten en circa 340
gemeentelijke monumenten. Veel is er in
eerdere jaren verloren gegaan maar gelukkig
is er ook veel behouden en geven deze
monumenten sfeer en karakter aan de stad.
Monumenten vaak met een geestelijke of
kerkelijke historie maar veelal ook met een
militaire geschiedenis. Verschillende panden
van de NV Stadsherstel delen dan ook deze
geschiedenis. Zoals de Pelmolen die als
legeringsgebouw en opslag dienst deed in de
periode 1830-1848 Maar natuurlijk ook
Lunet B het enig overgebleven bouwwerk
wat onderdeel was van de Bredase
verdedigingswerken.

Wijnhuys 1535

En Kerkplein 3, nu Wijnhuys 1535 wat als kosterswoning nauw verbonden was met de Grote
Kerk. Zo zijn er in Breda ook vele instellingen en stichtingen die een of enkele monumenten in
eigendom hebben en dit vaak met grote zorg beheren en zo het pand “in leven houden”. Vaak
met een bestemming die dan past bij haar doelstelling om activiteiten te faciliteren of te
exploiteren voor het behoud van het pand.
Kloosterlaan 138
Een van mijn eerste contacten als directeur van de NV Stadsherstel was met het bestuur van de
stichting Kleio. De Stichting is in het leven geroepen om een kunstenaarscollectief te faciliteren in
de huisvesting van het pand wat nu Kloosterlaan 138 is. Het was een kennismaking over en weer
over de activiteiten van de NV Stadsherstel in haar ambitie voor het redden en behouden van
waardevolle gebouwen voor de stad en de activiteiten van de stichting voor het faciliteren van de
activiteiten van het kunstenaarscollectief Lokaal 01 in de vorm van het beschikbaar stellen van
atelierruimten aan beeldende kunstenaars en het organiseren van exposities. Een deel van het
pand werd inmiddels ook verhuurd aan Zuiderlicht, het centrum voor Bewust Leven. Na deze
kennismaking was er verschillende malen contact tussen het team van Stadsherstel en de
binnen het bestuur van de stichting Kleio verantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van
het pand, de heer Jaap Belt, inmiddels ook obligatiehouder van NV Stadsherstel.
Het pand had en heeft een rauwe uitstraling, wat recht doet aan het voormalige militaire
gebruik, maar was rond 2014 toch aan een grondige renovatie en restauratiebeurt toe. De heer
Belt heeft daarop een onderhoudsplan opgezet. Naast de schaarse middelen die de stichting
had gevormd werd met een aanvulling uit de BRIM-subsidieregeling en een lening van het
Nationaal restauratiefonds een restauratieplan gemaakt. Deze restauratie omvatte met name de
gehele buitenschil van het pand, het pannendak, de nokvorsten, herstel en vervanging van de
goten, maar ook de hijsbalken. Deze hijsbalken waren verroest en deels vergaan. De hijsbalken
zijn zorgvuldig verwijderd en geheel gerestaureerd en teruggeplaatst in het pand. Zoals de heer
Belt het zelf verwoordde: Het was de “kers op de taart” van deze restauratie.
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Rob Tebbe (R) bedankt
Jaap Belt (L) en Dorus Verster
(M) (Stichting Kleio)

Maar het besluit tot restauratie was door de stichting ook genomen om het pand wat ze al jaren
in hun bezit hadden goed over te kunnen dragen aan een nieuwe eigenaar. Zo kwamen wij in de
loop van 2019 wederom in gesprek met het bestuur van de stichting over de toekomst van het
pand. De stichting wilde het pand graag overdragen aan een nieuwe eigenaar, die ook in de
gedachte van de stichting, het pand blijvend ter beschikking zou blijven stellen ten dienste van
de cultuur en meer specifiek de beeldende kunst in Breda. De wens van de stichting was het
pand te verkopen, waarbij zij van de opbrengst een fonds zouden kunnen vormen om cultuur en
kunstenaars te kunnen ondersteunen.
Aangezien het pand een hele mooie uitbreiding zou zijn voor de NV Stadsherstel waren wij zeer
enthousiast over deze mogelijkheid en werden het al snel eens over de voorwaarden waaronder
wij het pand konden aanschaffen. Wij zijn dan ook heel blij dat wij het pand hebben kunnen
verwerven van de stichting Kleio en dat dezelfde stichting, door een deel van de koopsom in de
vorm van obligaties te accepteren, tevens een van onze obligatiehouders is geworden.
In dit jaarverslag treft u tevens een artikel aan van Christ van Nijnatten in gesprek met Iris
Bouwmeester en Anthonie Peeters namens Club Solo. Club Solo en Zuiderlicht zijn de huidige
bewoners van het pand. Club Solo stimuleert en faciliteert kunstenaars voor wat betreft het
houden van exposities in het pand. Het is een belangrijke schakel in het cultuurveld in Breda en
een verbinding met het kunstonderwijs in Breda en is daar dan ook uniek in. In het artikel gaat
Christ ook wat verder in op de historie van het pand als militair gebouw en haar toch wel
excentrische ligging van de voormalige Chassé-kazerne.

Chassé-Kazerne 1907, collectie Breda's
Museum
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Obligatiehoudersbijeenkomst 6 maart 2020
Op 6 maart, konden wij het pand presenteren aan onze obligatiehouders en relaties. Het was
slechts enkele dagen voordat we allemaal te maken kregen met de maatregelen bedoeld om
de Corona-pandemie te bestrijden. Toch waren wij verheugd dat de genodigden in ruime
getalen aanwezig waren, en hun interesse in het pand en ons werk hebben laten blijken. Onze
gedachten gaan ook uit naar diegenen die helaas door het virus besmet zijn geraakt en die wij
verloren hebben.
Obligatiehoudersbijeenkomst
6 maart 2020 Club Solo

Club Solo heeft in de afgelopen periode geen exposities kunnen organiseren, maar de
planning is dat gedurende Breda Photo van 10 september tot 25 oktober er weer een
expositie wordt georganiseerd door Marjolijn Dijkman i.s.m. S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor
Actuele Kunst). Wellicht bent u instaat om dan wederom kennis te maken met Club Solo en
het pand. NV Stadsherstel is bij de koop van stichting Kleio overeengekomen dat zij het pand
zal behouden om de beeldende kunst in Breda te faciliteren en heeft dan ook met Club Solo
deze intentie uitgesproken. Zoals gemeld heeft de Stichting het pand bouwkundig
gerestaureerd en in goede staat overgedragen aan NV Stadsherstel. Voor wat betreft
verduurzaming zullen we wel een plan maken om het pand beter te isoleren en andere
energiebesparende maatregelen te treffen.
Verhuur
In 2019 zijn er geen grote mutaties geweest in de verhuursituatie van de verschillende panden.
Behoudens een enkele ruimte in de ”Olyton”, Boschstraat 35, zijn alle panden volledig verhuurd
geweest. Onze huurder Inbev is voor het pand Haven 21, “het Klapcot” en de Vishal nog in
onderhandeling met een nieuwe exploitant, die inmiddels ook het naastgelegen café “de
Huiskamer” exploiteert. Inbev heeft daarbij de Vishal als terras in gebruik gegeven. Door de
situatie rond Corona en in het bijzonder in relatie tot de Horeca zijn de vorderingen hieromtrent
dit jaar vertraagd.
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Financiële ontwikkeling
Het resultaat over 2019 is uitgekomen op een resultaat van € 84.575,-- na belastingen. De
huuropbrengsten waren in lijn met 2018 en alle panden van Stadsherstel waren verhuurd. De
totale bedrijfsopbrengsten waren licht hoger dan over 2018. De kosten zijn eveneens licht
toegenomen, dit betreft met name de onderhoudskosten. Het onderhoud wordt voorzien in een
onderhoudsfonds waaruit de onderhoudskosten worden betaald. Jaarlijks wordt er een dotatie
bepaald aan de hand van een planmatig onderhoudsschema voor een periode van 7 jaar. Per
saldo is er bijna € 60.000 onttrokken aan het fonds, uitgegeven aan onderhoud van de panden
en is er een dotatie geweest van € 79.000, als voorziening voor toekomstig onderhoud. Het klein,
regulier onderhoud wordt direct ten laste van het resultaat gebracht. Door de lagere rente op de
verschillende leningen is het resultaat ook verbeterd, de rentelasten namen met € 10.000 af. De
gemiddelde rentevoet van de langlopende leningen is 2,8 %. In 2019 is de obligatielening A
volledig uitgeloot en afgelost, ook in 2019 hebben we weer nieuwe obligatiehouders mogen
verwelkomen. Mede dankzij deze ondersteuning is het mogelijk geweest om het nieuwe pand
aan te kunnen kopen.
Op dit moment hebben we, en de verschillende huurders, ook te maken met de financiële
gevolgen van het Cornavirus en hebben daarbij met de verschillende huurders aanvullende
afspraken gemaakt. Wij verwachten echter niet dat deze situatie materiële grote gevolgen zal
gaan hebben voor de NV Stadsherstel Breda en wij daarvoor aanvullende maatregelen zouden
moeten gaan nemen. De verwachting is dan ook dat het resultaat over 2020 vergelijkbaar zal zijn
met het resultaat over 2019.
Ik wil hierbij ook iedereen bedanken die het afgelopen jaar bijgedragen heeft aan het werk van
de NV Stadsherstel Breda, de obligatiehouders, de teamleden en ook zeker de commissarissen
van de NV die zowel als toezichthouder maar ook als klankbord en initiatiefnemers een rol
hebben bij ons werk. Ook dank aan Christ van Nijnatten voor zijn bijdrage in de vorm van het
interview met Anthony Peeters en Iris Bouwmeester van Club Solo. En natuurlijk ook aan Eloi
Koreman. Ik wil ook de Gouden Cirkel bedanken voor de gelegenheid die wij hebben gehad om
een presentatie te kunnen geven over de activiteiten, panden en organisatie van NV Stadsherstel
en de uitgebrachte publicatie n.a.v. de lezing van Eloi Koreman.
Wij hebben er vertrouwen in dat ook deze activiteiten weer zullen bijdragen aan een verrijking
van onze portefeuille met bijzondere en cultureel waardevolle panden die mede het gezicht
bepalen van de stad Breda.
Rob Tebbe
Breda, augustus 2020
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N.V. STADSHERSTEL BREDA, BREDA
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (VOOR WINSTVERDELING)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Vastgoed beleggingen
Inventarissen

7.059.563
6.032

Financiële vaste activa
Deelneming Stadssingel B.V.

7.065.595

7.128.253
7.180

197.584

7.135.433
184.410

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Diverse vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

8.461
19.486

16.346
27.947

17.724

34.070

231.838

196.078

7.522.964

7.549.991
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JAARREKENING 2019

31 december 2019
€
€
EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

1.561.944
764.316
84.575

VOORZIENINGEN
Onderhoudsfonds
LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen Nationaal Restauratiefonds
Leningen Gemeente Breda
Leningen Rabobank
Obligatieleningen

KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen
Crediteuren
Rekening-courant Stadssingel B.V.
Belastingen
Diverse schulden en
overlopende passiva

2.410.835

31 december 2018
€
€

1.561.944
690.476
73.840

257.000

2.220.589
977.397
709.054
627.000

4.534.040

175.206
14.354
6.930
19.149
105.450

2.326.260
237.000

2.319.167
1.015.631
748.546
552.000

4.635.344

216.666
21.611
1.810
23.733
321.089
7.522.964

87.567

351.387
7.549.991
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N.V. STADSHERSTEL BREDA, BREDA

JAARREKENING 2019

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

2019
€

€
Huuropbrengsten
Omzet doorbelaste kosten
Door te belasten kosten

25.517
20.217

Directe kosten verhuur
Resultaat uit verhuur
Beheersvergoeding
Overige opbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten materiële
vaste activa
Beheerskosten
Mutatie onderhoudsfonds
Som der bedrijfskosten

5.300
510.534
47.763
462.771
3.000
10.000
475.771

29.063
22.569

11.310
2.218
158
7.794
1.031
26.373

84.051
34.432
79.053

86.030
31.574
71.073

252.128
223.643

13.174
10
-135.420

497.283
6.494
503.777
54.934
448.843
3.000
451.843

11.922
2.344
199
8.058
2.162
29.907

Bedrijfsresultaat
Resultaat deelneming
Rente baten
Rentelasten
Uitkomst der overige
baten en lasten

505.234

2018
€

€

237.561
214.282

18.519
10
-145.087
-122.236

-126.558

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen

101.407

87.724

Belastingen

-16.832

-13.884

84.575

73.840

Resultaat na belastingen
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N.V. STADSHERSTEL BREDA, BREDA

JAARREKENING 2019

3. TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING 2019
Activiteiten
De activiteiten van N.V. Stadsherstel Breda bestaan voornamelijk uit het in stand houden, waaronder
begrepen de aan- en verkoop, exploitatie en restauratie van (Rijks-)monumenten gelegen in Breda, in het
bijzonder gebouwen die verloren dreigen te gaan, welke voor het stads- of dorpsbeeld karakteristiek zijn.
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke jaarrekeningpost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Toegepaste waarderingsgrondslagen
Materiële vaste activa
: De vastgoed beleggingen worden gewaardeerd tegen de
stichtingskosten verminderd met daarover verkregen subsidies en
afschrijving. Met ingang van 1 januari 2013 zijn afschrijvingen
lineair berekend op basis van de verwachte economische
levensduur, rekening houdend met een restwaarde die gelijk is aan
de WOZ waarde. De afschrijving bedraagt 2 % van de historische
waarde verminderd met de restwaarde van de in exploitatie zijnde
woningen en 3 % van de historische waarde verminderd met de
restwaarde van de in exploitatie zijnde commerciële panden.
De overige materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen
verkrijging- of vervaardigingprijs onder aftrek van afschrijvingen
rekening houdend met de residuwaarde.
Financiële vaste activa
- Deelneming Stadssingel B.V.
: Gewaardeerd tegen intrinsieke waarde.
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Voorzieningen
- Onderhoudsfonds

Langlopende schulden
- Obligatieleningen
Overige activa en passiva

: De voorziening groot onderhoud is met ingang van
1 januari 2013 aangehouden als een dynamische voorziening,
gebaseerd op een plantermijn van 7 jaar. Jaarlijks zal worden
beoordeeld of de voorziening toereikend is en zal indien nodig een
dotatie c.q. onttrekking plaatsvinden.
: Gewaardeerd tegen nominale waarde.
: Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven
worden activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen
c.q. nominale waarde.
Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een
voorziening in mindering gebracht.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
ze zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De materiële vaste activa wordt
afgeschreven op basis van de verkrijging- of vervaardigingprijs, rekening houdend met de residuwaarde.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur.
- Som der bedrijfsopbrengsten
Onder som der bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor
de in het boekjaar geleverde goederen en diensten, onder aftrek van de direct toerekenbare kosten,
exclusief omzetbelasting.
- Kosten.
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
- Financiële baten en lasten
De rentebaten en –lasten worden aan het verslagjaar toegerekend.
- Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende belastingpercentage
over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen de
winstberekening volgens de jaarrekening en volgens de fiscale winstberekening.
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Toelichting op afzonderlijke posten van de balans
Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het volgend schema samengevat
Vastgoed
beleggingen
Inventaris
€
€
1 januari 2019
Aanschafwaarde
7.936.238
11.486
Cumulatieve incidentele afwaarderingen
246.749
Cumulatieve afschrijvingen
561.236
4.306
Boekwaarden
7.128.253
7.180

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve incidentele afwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden

14.213
-82.903
-68.690
7.950.451
246.749
644.139
7.059.563

-1.148
-1.148
11.486
5.454
6.032

Totaal
€
7.947.724
246.749
565.542
7.135.433
14.213
-84.051
-69.838
7.961.937
246.749
649.593
7.065.595

De afschrijving van gebouwen bedraagt 2 % van de historische waarde verminderd met de restwaarde van
de in exploitatie zijnde woningen en 3 % van de historische waarde verminderd met de restwaarde van de
in exploitatie zijnde commerciële panden. De restwaarde is gelijk aan de WOZ waarde.
De afschrijving van de inventaris bedraagt 10 %.
De WOZ-waarde van de gezamenlijke panden bedraagt per 1 januari 2019 € 5.442.000
Financiële vaste activa
- Deelneming Stadssingel B.V.
Dit betreft de 50 % deelneming in Stadssingel B.V., gevestigd te Breda.
Het verloop is als volgt:
Stand per 1 januari 2019
Bij: 50 % aandeel resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2019

184.410
13.174
197.584

Stadssingel B.V. heeft over 2019 zelfstandig een jaarrekening uitgebracht.
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Eigen vermogen
- Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is € 4.530.000, verdeeld in 10.000 gewone aandelen van nominaal € 453. Het
geplaatste en volgestorte kapitaal bestaat uit 3.448 aandelen à € 453 ofwel € 1.561.944.
Aan de aandelen zijn geen bijzondere rechten verbonden.
- Overige reserves

€

Stand per 1 januari
Bij: uit de resultaatverdeling
Stand per 31 december

2019
690.476
73.840
764.316

2018

€

639.887
50.589
690.476

Voorzieningen
- Onderhoudsfonds
Deze voorziening dient ter gelijkmatige verdeling van de kosten van groot onderhoud aan de gebouwen
en terreinen.
2019
2018
€
€
Stand per 1 januari
237.000
200.500
Bij: dotatie boekjaar
79.053
71.073
316.053
271.573
Af: uitgevoerd onderhoud
59.053
34.573
Stand per 31 december
257.000
237.000

Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn als volgt weer te geven:

Leningen
Nationaal Restauratie Fonds

Hoofdsom
€

Afgelost
t/m 2018
€

Aflossing/toevoeging
2019
€

AflossingsverplichBalans
ting 2020
31-12-2019
€
€

3.258.580

844.473

96.038

97.480

2.220.589

Leningen Gemeente Breda

1.147.000

93.135

38.234

38.234

977.397

Leningen Rabobank

1.028.000

239.962

39.492

39.492

709.054

Obligatieleningen
1. Lening serie A
2. Lening serie B
Totaal

44.000
552.000
596.000
6.029.580

44.000
-75.000
-31.000
1.177.570

142.764

627.000
627.000
175.206

4.534.040

De aflossingsverplichtingen 2020 ad € 175.206 zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
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Obligatieleningen
-1. Lening serie A
In 2004 is een obligatielening serie A uitgegeven. De nominale waarde bedraagt € 1.000 per obligatie en
zijn op naam gesteld. De looptijd van de obligatielening bedraagt 15 jaar. Aflossing gebeurt in 15 jaarlijkse
termijnen bij uitloting onder notarieel toezicht, voor het eerst op 1 december 2005. De couponrente
bedraagt 3 %, uit te keren per jaar achteraf, voor het eerst op 1 december 2005.
De obligatielening serie A is in 2019 geheel afgelost.
-2. Lening serie B
In 2010 is een obligatielening serie B uitgegeven. De nominale waarde bedraagt € 1.000 per obligatie en
zijn op naam gesteld. De looptijd van de obligatielening is onbeperkt. N.V. Stadsherstel Breda behoudt het
recht om vervroegd af te lossen. De minimale looptijd bedraagt 5 jaar. De couponrente bedraagt
3 %, uit te keren per jaar achteraf, voor het eerst op 1 december 2011.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
- Voorstel resultaatbestemming
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld de winst over 2019 ad
€ 84.575 toe te voegen aan de overige reserves.
Gebeurtenissen na balansdatum
Het bestuur heeft daarnaast, als onderdeel van haar voorbereiding en beheer van de huidige crisis, de
impact van het COVID-19 op de onderneming onderzocht. Het bestuur concludeert dat de directe impact
van de crisis op de onderneming in dit stadium zeer beperkt is waarbij er vooralsnog geen materieel
negatief financieel effect op de onderneming is vastgesteld. De onderneming beschikt daarnaast op de
datum van opstellen van de jaarrekening over een goede financiële draagkracht om deze crisis het hoofd
te bieden.
OVERIGE GEGEVENS
Winstbestemming
- Statutaire winstbestemming
De statutaire winstbestemming volgens artikel 29 van de statuten van de vennootschap, luidt als volgt:
Winsten moeten uitsluitend worden aangewend ter bevordering van het doel van de vennootschap.
Uit de winst, die in enig boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de aandelen uitgekeerd vijf
procent. Indien de in de vorige zin bedoelde winst niet toereikend is om gemeld percentage uit te keren,
vinden de voorgaande zin en lid 2 van artikel 29 eerst toepassing, nadat het te kort is ingehaald.
Inzake Lunet B te Breda is met de Gemeente Breda een overeenkomst afgesloten voor een 30-jarig
erfpachtrecht van grond en gebouwen. De Vishal Breda is eveneens in erfpacht overgedragen aan N.V.
Stadsherstel Breda.
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Verweesd militair depot onmisbaar als Club Solo

Chris van Nijnatten © 2020

Een van de best verstopte parels van de Bredase binnenstad, is het onderkomen van
kunstenaarsinitiatief Club Solo. Het ligt aan de Kloosterlaan pakweg 200 meter achter het
Stedelijk Museum Breda, ingepakt door dominante flatgebouwen, aan de voorkant ‘bewaakt’
door een fors beeld, getiteld De Walger. Het beeld is een uitvergrote variant op de ‘gapers’ die
bekend zijn van gevels van oude apotheken. Twee van die gapers zijn ook te zien aan het pand
erachter.
Kloosterlaan 138 met de Walger

Het gebouw waarover het hier gaat, behoorde tot de Chassékazerne van weleer. Dat complex
besloeg ooit het gebied tussen de Vierwindenstraat, de Kloosterlaan, de muren van gevangenis
de Koepel, de Nassau- en Wilhelminasingel. Op het enorme exercitieterrein stond vanaf 1888
wat nu Club Solo heet. Een gebouw - strak en doelmatig, maar toch ook voorzien van
interessante details - dat diende als opslag voor tal van materialen; van matrassen tot kleding,
maar ook als administratiekantoor.
Toen het min of meer werd afgesneden van de oorspronkelijke kazerne, door de aanleg van de
Claudius Prinsenlaan, raakte het verweesd als militair gebouw; het kwam volledig geïsoleerd te
staan. Kunstacademie Sint Joost ‘adopteerde’ het destijds als dependance, maar verliet medio de
jaren 80 het gebouw waarna jonge kunstenaars het kraakten. Daaruit ontstond in feite Lokaal
01, een broedplaats voor hedendaagse kunst, wat het nog steeds is.
In 1988 verkocht de gemeente Breda het gebouw aan de Stichting Kleio, onder de voorwaarde
dat het gebouw beschikbaar moest blijven voor maatschappelijke doelen. Er werd het
kunstenaarscollectief Lokaal 01 in gevestigd. Het grootste gedeelte van het pand werd door hen
gehuurd met als doelstelling het beschikbaar stellen van de ruimten voor kunstenaars en
kunstenaarsinitiatieven. Inmiddels heeft Club Solo het initiatief van Lokaal 01
overgenomen. Club Solo (www.clubsolo.nl) heeft inmiddels landelijke bekendheid en werkt
samen met gerenommeerde musea in Nederland en België, zoals het Van Abbe Museum in
Eindhoven en SMAK in Gent.
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Club Solo wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning door de Gemeente Breda, Provincie
Noord-Brabant en het Mondriaan Fonds. Met grote regelmaat worden er exposities ingericht in
het pand dat sinds 2020 in bezit is van NV Stadsherstel Breda.Op een ochtend in juli heten Iris
Bouwmeester en Anthonie Peeters ons welkom in Club Solo. Ze maken deel uit van het initiatief
dat het Rijksmonument nu onder de paraplu van NV Stadsherstel beheert. ,,We zijn blij dat het
voortbestaan van dit gebouw nu verder gewaarborgd is’’, zegt Anthonie. ,,Dat tot in lengten van
jaren de kunst hier terecht kan, dat dit podium dus blijft, is van groot belang voor de stad en de
kunstenaars die hier in Breda studeren en werken’’, vult Iris aan.

Chris van Nijnatten in gesprek met Iris
Bouwmeester en Anthonie Peeters in Club Solo

Club Solo

Beiden zijn bevlogen kunstenaars, opgeleid voor een leven lang in ‘dienst van’ de kunst. Toen
een aantal jaren geleden Lokaal 01 ermee stopte, dreigde er groot onheil. ,,Subsidies vielen weg,
een podium voor mid-career kunstenaars liep groot gevaar’’, aldus Peeters. Bouwmeester: ,,Je
moet dit pand zien als een wezenlijk onderdeel van de infrastructuur van de beeldende kunst.
Hier exposeren kunstenaars die duidelijk al wel naam gemaakt hebben, maar die op weg zijn
naar bredere en internationale faam. Als dit podium was weggevallen, was er een hap uit die
infrastructuur genomen. Dat zou fataal zijn geweest voor een groep kunstenaars, maar ook voor
een stad als Breda met een gerenommeerde kunstacademie. Breda heeft nu een podium dat er
erg toe doet in de wereld van de hedendaagse, beeldende kunst. We merken van alle kanten dat
dat gewaardeerd wordt. De kunst voelt zich thuis hier. Er is altijd wat te doen hier.’’

15

Het initiatief van Club Solo, waarvan de mensen zelf gedrenkt zijn in de liefde voor kunst en de
ambitie om die kunst verder te helpen ontwikkelen, heeft voor het robuuste pand in feite een al
even stevig concept bedacht. Een aantal keer per jaar wordt een kunstenaar uitgenodigd zijn of
haar werk ten toon te stellen. Een gerenommeerd curator plaatst daar als ‘antwoord’ een
kunstwerk tegenover uit de collectie van een van de musea waarmee Club Solo een
samenwerkingsverband heeft. ,,Op die manier kan hier een aantal keer per jaar gezien worden
hoe zo’n confrontatie uitpakt, onze bezoekers reageren daar goed op. Het concept slaat aan’’,
aldus Bouwmeester. ,,Kunstenaars voelen zich er ook goed bij, ze snappen elkaar, ze
beïnvloeden elkaar, samen komen ze verder. Het feit dat wij dit faciliteren, helpt kunstenaars
halverwege hun carrière verder. Wij vinden het mooi en stimulerend dat dat juist hier in dit
gebouw gebeurt. Zie het als een soort haven voor de kunst. Eentje die altijd blijft, op deze plek.
NV Stadsherstel, gefocust op het behoud van historisch en bouwkundig gezien waardevolle
panden behouden blijven voor de stad Breda, deed met de aanschaf van het pand aan de
Kloosterlaan dus ook een handreiking aan de kunst. Dat is iets wat past in de doelstellingen van
de NV. Maar op de eerste plaats is het gebouw aangeschaft vanwege de bouwkundige waarde
die het heeft.
Ter informatie over het gebouw zelf:
Dit rijksmonument heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen plus een
kapverdieping met een zadeldak, gedekt met Hollandse pannen. Opgetrokken in rode baksteen
met een rijke toepassing van onder meer siermetselwerk in verschillende kleuren in lijsten,
strekken en boogvelden boven de ramen. Een hardstenen plint, cordonlijsten en
gebeeldhouwde kopjes tegen de fries. Zeer bijzonder zijn beide schoorsteenpartijen op de
zijgevel, elk met een driepasplattegrond.
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In het interieur zijn onder meer van belang de indeling, met tussen beide gangen en
trapportalen gelegen grote ruimtes, zowel op de begane grond, eerste verdieping en de zolder.
Voorts van belang zijn de unieke gietijzeren kolommen in de zalen, die de verdieping- en
zoldervloer op gewalste ijzeren balken ondersteunen. De renovatie van Club Solo werd in 2019
afgerond. Naast de belangrijkste aandachtspunten zoals het voegwerk, de goten, de
pannendakbedekking met als accent de nokvorsten waren het herstel van de drie hijsbalken in
de gevel met hun prachtige renaissance vormgeving de grootste uitdaging. Voor de restauratie
hiervan moesten de gehele hijsbalken uit de gevel worden verwijderd en in de smederij deels
gerestaureerd en deels vernieuwd.

Het zijn details die de bezoekers van nu wellicht ontgaan, maar de restauratie van het gebouw
en de overname door Stadsherstel vormen in feite de fundamenten voor een presentatieinstelling dat in Breda zijn plaats meer dan waard is. De mensen achter Club Solo zijn er blij mee.
,,Een plek waar we door kunnen werken aan waar we al lang mee bezig waren’’, zegt Iris
Bouwmeester, ,,de gedachte dat dat nu gewaarborgd is, geeft ons een goed gevoel. We kunnen
door en dat willen we juist."

Details van Kloosterlaan 138
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Het Markdal of de uitgestrektheid van het erfgoed

Eloi Koreman © 2020

Pok. Pok. Pok. Als de riksja-bestuurder zit ik achter Sahib Maarten. Af en toe wuift Maarten
minzaam naar de tegemoetkomende fietsers. Na zijn hersenletsel heeft hij nog maar voor de
helft de beschikking over zijn lichaam. Een bloedvat dat lekte. Het is hersteld maar kan zomaar
weer springen. Het is zoals het is, zeggen de artsen.Pok. Pok. Pok. Vanaf de Duivelsbrug dalen wij
het Markdal in en opent zich een paradijs. Geruisloos dragen de luchtbanden de invalide man
door het dal. Hij vergeet zijn lichaam. Ik zie het Markdal door de ogen van Maarten. Arcadië. Ik
stel me voor dat nu het bloedvat het begeeft en dat hij zo het paradijs in schuift, precies zo
geruisloos als dat we nu over het slingerpad gaan door het hoge gras, met de duizenden
bloemen, het glooiende land met de slingerende beek, de wilgen, de reigers, de ooievaar met ver
in verte de uitgestrektheid van wolken in het blauw. Als in een ademtocht van het aards paradijs
naar het hemelse.
Pok. Pok. Pok. Ze noemen dit 'nieuwe natuur'. Onzinnig en arrogant. De natuur is altijd nieuw. Wij
mensen vervormen het soms wat, maar de vitaliteit, de groeilust, die altijd vernieuwende
levensdrift, daarop dobberen wij met onze zelfingenomen plannenmakerij en zeggen 'nieuw'
wanneer we een wilde beek kanaliseren (1966) en zeggen 'nieuwe natuur' wanneer we de beek
her-meanderen. Dit wat ik zie, dit tableau vivant, deze Ruijsdael in drie dimensies komt voort uit
de enorme kracht van de oude natuur. Dat is het werkelijke erfgoed dat ons mensen gegund
wordt.Pok. Pok. Pok. Stadsherstel, waar ik voor werk, is ook met erfgoed bezig. Het gebouwde
erfgoed, welteverstaan. Maar wat blijft er over van het bouwkundig erfgoed wanneer het grotere
erfgoed dat al het mensgemaakte omvat als een vanzelfsprekende grootheid uit het zicht
verdwijnt. Wat hadden de hermeanderende plannen van het waterschap te betekenen gehad als
de regen de rivier niet meer wil voeden en het gras en de bomen hadden geweigerd te groeien?
Er is een hiërarchie, wil ik maar zeggen. De boot is lek, zal weldra zinken, maar de
schippersvrouw hangt aan dek de kleren te drogen.
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Uitsnede uit een kaart van Breda – anno 1869, met hierin opgenomen door NV
Stadsherstel Breda aangekochte en/of gerestaureerde monumenten
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