Doelstelling van de Stichting Eerste Bredasche Heerenzitting
De Stichting heeft tot doel, het bijeenbrengen van gelden voor het
financieel ondersteunen van de door haar aangewezen goede doelen
en het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Actuele activiteiten
De Stichting Eerste Bredasche Heerenzitting is opgericht in 2012. Zij tracht haar doel te bereiken door
het (doen) organiseren van diverse feestelijkheden en bijeenkomsten, het onderhouden van goede
relaties met het bedrijfsleven en de gemeente Breda en alle andere wettelijk toegestane middelen, die
bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de Stichting.
De zesde editie zou plaats vinden op zondag 21 november 2021, wederom in het Hotel Nassau Breda.
Echter door de COVID-19 pandemie waren wij op het laatste moment genoodzaakt aakt, op basis van
de kennis en de informatie van het moment, te besluiten de zitting van 2021 niet te laten
plaatsenvinden. Ook in 2020 is de zitting geannuleerd ivm COVID-19 . De editie 2021 heeft
plaatsgevonden op zondag 27 maart 2022, op een unieke historische locatie in Breda met een nieuw
programma.
De werkzaamheden van de Stichting
De werkzaamheden leden van het bestuur van de Stichting omvatten:
- Relatiemanagement met het doel, tafels te verkopen voor de jaarlijkse feestelijke zitting;
- Opstellen programma voor de bijeenkomst;
- Het begeleiden van de zitting en het programma;
- Datgene wat nodig is om de Stichting te laten functioneren om haar doelstellingen te
behalen;
- Beheer van de financiële middelen;
- Vaststelling goede doelen.
Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Eerste Bredasche Heerenzitting ontvangen geen vergoeding,
noch een beloning voor de activiteiten, die zij voor en namens de Stichting uitvoeren.
Verwerving van financiële middelen
De Bredasche Heerenzitting verwerft middelen door het jaarlijks organiseren van een feestelijke
zitting, in het laatste kwartaal van het lopend jaar. Tafels worden tegen een vaste vergoeding
aangeboden aan de zgn. Tafelheeren. Deze Heeren nodigen gasten, relaties uit voor de zitting. De
Stichting biedt de Tafelheeren en hun genodigden tijdens de feestelijke bijeenkomst entertainment
en versnaperingen .
Beheer van de financiële middelen van de Stichting
De financiële administratie van de Stichting wordt verzorgd door de penningmeester van de Stichting
Eerste Bredasche Heerenzitting. Jaarlijks wordt de financiële verslaglegging van het voorafgaand
boekjaar aangeboden aan het bestuur van de Stichting. Het bestuur neemt het besluit tot accordering
van het verslag en verleent de penningmeester decharge. Het verslag wordt voor 1 juli van het jaar
volgende op het afgelopen boekjaar gepubliceerd op de website van de Bredasche Heerenzitting.
Besteding van de financiële middelen
De verworven financiële middelen worden besteedt aan partijen die de jaarlijkse zitting van de
Stichting realiseren, zoals leveranciers van diensten en/of middelen. Het batig saldo van de jaarlijkse
zitting wordt geheel of gedeeltelijk gebruikt voor een of meerdere goede (lokale) doelen.

Het besluit omtrent het geheel of gedeeltelijk gebruiken van het batig saldo als ook welke goede
doelen bedacht worden, ligt bij het bestuur van de Stichting Eerste Bredasche Heerenzitting.
Financiële rapportage van de Stichting
De Stichting is opgericht in 2012. In de eerste jaren heeft de Stichting kosten besteedt aan oprichting,
de website, relatiemanagement en algemene kosten. De financiële middelen voor de eerste
aanloopkosten zijn ter beschikking gesteld door de leden van het bestuur van de Eerste Bredasche
Heerenzitting. De verliezen over de jaren 2012 tot en met 2014 zijn in mindering gebracht op het eigen
vermogen van de Stichting.
In 2019 heeft de vijfde zitting van de Bredasche Heerenzitting plaatsgevonden . Deze zitting was
wederom een groot succes.
Het resultaat over het afgelopen boekjaar 2021, na aftrek van standaardkosten en een donatie aan
het goede doel voor het boekjaar 2020, is positief . Baten en lasten worden/zijn grotendeels genomen
in het boekjaar 2021 . Een klein deel valt binnen het boekjaar 2022. Het resultaat van het boekjaar
2021 wordt toegevoegd aan het vermogen van de Stichting.
De Stichting streeft een bescheiden eigen vermogen na, om een kleine buffer te creëren voor de
opvang van eventuele financiële tegenvallers. Voor het jaar 2021 verwachten wij wederom een goed
resultaat. Wij verwachten een maximaal aantal genodigden. Voor de aankomende jaren 2021 en 2022
zal de Stichting de prijzen niet verhogen.
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