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Inleiding
De in 1900 opgerichte Vereeniging De Roomsch Katholieke Spaarbank is de juridische
voorganger van de huidige Stichting Bergmansfonds. In de loop van de tijd heeft het fonds
enige gedaanteverwisselingen ondergaan, maar de oorspronkelijke ideële en financiële
grondslag is bewaard gebleven. De primaire doelstelling van de Stichting Bergmansfonds is
het bieden van financiële hulp bij het realiseren van initiatieven die het lichamelijk,
geestelijk en/of sociaal welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving bevorderen,
geïnitieerd door instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn
in de regio Midden-Brabant. Het Bergmansfonds kijkt naar gezondheid volgens het door de
zorgsector breed gedragen concept Positieve gezondheid (M. Huber, 2012). Gezondheid in
termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of
psychische zin. Hierbij ligt de focus op de kracht en eigen regie van mensen. De
belangstelling van het Bergmansfonds gaat vooral uit naar voor de regio en/of sector
vernieuwende projecten waarbij eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de
samenleving voorop staat. Dit betekent ondersteuning bij het voorkomen of beperken van
ziekte, bij kwaliteit van leven en bij maatschappelijke participatie.
Onafhankelijk van de jaarlijks fluctuerende inkomsten is het streven van het
Bergmansfonds om € 70.000 per kalenderjaar aan subsidies te besteden.
Subsidieaanvragen
In 2017 heeft het fonds 43 aanvragen voor subsidie ontvangen, waarvan een gedeelte na
beoordeling en toetsing door het bestuur is gehonoreerd. Een relatief groot deel van
aanvragen vertoonde geen gebondenheid met de regio Midden-Brabant of voldeed niet
aan de andere subsidievoorwaarden en werd daarom niet ontvankelijk verklaard.
Door het niet opvragen van het toegezegde subsidiebedrag bij een aanvrager uit een
voorgaand jaar is niet het gehele subsidiebudget benut.
Bestuurlijke zaken
In de junivergadering van het bestuur is afscheid genomen van Ria de Wit.
Suzan de Lange is tot het bestuur toegetreden en heeft haar als secretaris opgevolgd.
In de loop van 2017 hebben Ella Buijze en Jeroen Kwak de vacatures in de Raad van
Advies ingevuld. Als gevolg van het besluit om de Raad van Advies weer op 5
personen te brengen, wordt thans nog uitgekeken naar iemand met kennis om nagenoeg
het hele zorgveld te borgen. De leden van de Raad van Advies adviseren het bestuur als
deskundigen vanuit het zorgveld.
Het bestuur heeft in het verslagjaar drie reguliere vergaderingen gehouden, waarin o.a.
de ingediende subsidieverzoeken zijn beoordeeld. Verder zijn verschillende
beleidszaken, waaronder de voorwaarden om aan de ANBI-status te blijven voldoen,
aan de orde geweest. De gezamenlijk vergadering met de Raad van Advies is door
omstandigheden verschoven naar begin januari 2018.
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Samenstelling bestuurlijke organisatie
Bestuur:
De heer drs. W.J.M. (Wim) Corsten
Mevrouw mr. dr. M.A.C. (Ria) de Wit
Mevrouw mr. S. (Suzan) de Lange
De heer drs. E.C. (Bert) van Vliet
De heer mr. P.C.P.C. (Patrick) de Kerf
Mevrouw drs. J.H.M. (Jolanda) Keulemans-Geelen

Voorzitter
Secretaris (tot 19 juni 2017)
Secretaris (vanaf 19 juni 2017)
Penningmeester
Lid
Lid

Raad van Advies:
Mevrouw drs. T. (Trude) Rietveld
Mevrouw drs. E.J. (Ella) Buijze
De heer drs. J. (Jeroen) Kwak
Mevrouw drs. L. (Lian) Schaerlaeckens

Voorzitter (vanaf 20 maart 2017)
Lid (vanaf 20 maart 2017)
Lid (vanaf 20 maart 2017)
Lid

Bureau:
Mevrouw drs. W.J.M. (Wendy) van Schijndelvan Uum

Fondsmanager

Bergmansfonds Care-Award
Tijdens een verrassingsbijeenkomst op 13 januari 2017 is in woonzorgcentrum De
Bijsterstede te Tilburg de Care-Award 2016, bestaande uit een beeld, vervaardigd door
beeldenatelier Bijzonder (een werkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking)
en een geldprijs van 10.000 euro, uitgereikt aan Stichting Buitengewoon Leren en
Werken voor het project ‘Prins Heerlijk in de zorg’. Prins Heerlijk heeft als missie
“participatie en ontplooiing van jongeren met een functiebeperking”. In (eigen)
leerbedrijven worden individuele leerwerktrajecten georganiseerd. Samen met
werkgevers in de ouderenzorg in de regio Midden-Brabant is gestart met het project Prins
Heerlijk in de ouderenzorg. Schoolverlaters die niet in het reguliere MBO-onderwijs
terecht kunnen, worden opgeleid tot gediplomeerde assistenten zorg en dienstverlening in
de sector ouderenzorg waar sprake is van een groeiende vraag naar gemotiveerde en goed
opgeleide MBO-medewerkers. Zij vervullen zo een belangrijke rol in de zorg rond de
ouder wordende mens, bijvoorbeeld in huiskamers voor dementerende ouderen. Door de
activiteiten in werk of arbeidsmatige dagbesteding leveren deze jongeren een
maatschappelijke bijdrage en hebben een toegevoegde waarde in de Zorg.
De tweede prijs, een geldprijs van 5.000 euro, is gegaan naar de Stichting Samen Kunnen We
Het Zelf. Kwetsbare jongeren die in hun eentje worstelen met problemen met zichzelf, met
school of werk of met hun thuissituatie, roepen vaak geen steun of hulp in van volwassenen of
hulpverleners. Dit kan leiden tot verergering van de problematiek. Ervaringsdeskundigheid
van jongeren die inmiddels stevig in het leven staan, kan deze groep jongeren tot steun zijn.
Een goed werkende en toegankelijke app is de manier om deze peerhulp breder in te zetten.
Jongeren van ‘crew Youth4youth’ zijn hiermee van start gegaan en kunnen de native app met
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financiële steun van het Bergmansfonds realiseren. Het is een eigen project van jongeren zelf
en door hen ook uitgevoerd. Jongeren kunnen open en vrij, op volstrekt anonieme wijze met
leeftijdsgenoten/ervaringsdeskundigen chatten.
Het Expertise Centrum Familiezorg Tilburg met de cursus ‘Mantelzorg dementie voor
allochtonen’ en stichting De Vonk met het project ‘Tandzorg op maat’, waarbij tandartsen
gratis hulp bieden aan mensen in armoede, hebben eervolle vermeldingen gekregen.
Financiën
Het boekjaar is met een beperkt positief saldo afgesloten. Nadat vorig jaar grote winsten zijn
genomen op de effectenportefeuille, zijn dit jaar de opbrengsten in lijn met het rendement dat
passend is voor de samenstelling van de effectenportefeuille. Aan de kostenzijde liggen de
algemene kosten op een iets lager niveau dan vorig jaar. De toegekende subsidies zijn hoger dan
het gepresenteerde cijfer, omdat het weergegeven bedrag een correctie bevat voor een grote
toezegging uit eerdere jaren, die niet is geëffectueerd.
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Rekening van baten en lasten over 2017

2017
€
Opbrengsten
Baten uit effecten
Gerealiseerde – en ongerealiseerde
koersresultaten op effecten
Resultaat beleggingen

2016
€

22.718
47.461

€

22.850
200.119
70.179

Kosten
Organisatiekosten
Toegekende- en gereserveerde subsidies
Totale kosten

12.918
44.844

Resultaat

€

222.969

14.870
53.889
57.762

68.759

12.417

154.210

TOELICHTING
Grondslagen resultaatbepaling
In de rekening van baten en lasten worden, met inachtneming van de
waarderingsgrondslagen bij de balans, de baten en lasten welke aan het boekjaar moeten
worden toegerekend, verantwoord. Subsidies komen in beginsel ten laste van het
resultaat in het jaar dat zij worden toegezegd. Verliezen worden genomen in het jaar
waarin zij voorzienbaar zijn.
Rekening van baten en lasten
De baten uit effecten bestaan uit renten en dividendinkomsten. De beheerkosten van de
vermogensportefeuille zijn in mindering gebracht op de baten uit effecten.
De gerealiseerde koersresultaten zijn de opbrengsten uit verkoop van obligaties en
aandelen. Daarnaast worden de ongerealiseerde resultaten op de aandelen als opbrengst
meegenomen.
De organisatiekosten bevatten alle kosten van secretariaat en bestuur.
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Toegekende subsidies 2017


Stichting D-Support, Opstart oppasproject regio Midden-Brabant



MST Mensen in beeld te Tilburg, project Motief, Verbindend
schakelen



Stichting Caribische Senioren Tilburg, Het ontwikkelen van materialen
ten behoeve van activiteiten voor mensen met dementie van Caribische
afkomst



Siza en Mytylschool te Tilburg, Bijdrage voor aangepaste fiets (fun2go)
(sympathiesubsidie)



Hersenletsel.nl Brabant, Zo worden jongeren met Niet-Aangeboren
Hersenletsel (NAH) volwaardige burgers



Fontys Pedagogiek en Stichting Samenwerkende Jeugdzorg
Specialisten te Tilburg, Het verder ontwikkelen van het project ‘Aan
tafel’



Stichting Samen Sporten Tilburg, G-sportweekend mei 2018



Nationaal Ouderenfonds te Bunnik, Zomer- en stranduitjes voor
ouderen uit Midden-Brabant (sympathiesubsidie)



Blauwe Maan te Tilburg, Chatfunctie op website voor slachtoffers van
seksueel misbruik



Stadstuin Theresia te Tilburg, project Zorg op Zondag



Stichting Lorenzetti te Tilburg, Aanpassing 'zorg'-Wonderboxen
(sympathiesubsidie)
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