Stichting Brabants - Beleidsplan en Jaarplan 2022
Algemeen
De Stichting Brabants is opgericht op 30 april 2014 en is geregistreerd in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel met KvK-nummer 60585412.
De opgave ten behoeve van registratie in het UBO-register is d.d. 31 januari 2022 schriftelijk aan KvK
toegestuurd. Op 7 februari 2022 – de datum waarop wij dit verslag maken - is nog geen bericht
ontvangen van de verwerking, maar deze registratie is dus in behandeling.
De stichting is statutair gevestigd te Uden.
Het adres van de stichting is: Stichting Brabants, Missiezusterslaan 51, 5405 NL Uden.
De stichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-51158839.
Het e-mailadres van de stichting is: info@stichtingbrabants.nl
De website van de stichting is: www.stichtingbrabants.nl
Stichting Brabants heeft een bankrekening bij de ABN-AMRO Bank. Het IBAN is:
NL73 ABNA 0545 3581 75.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer), dat uitsluitend is
uitgegeven ten behoeve van gebruik door de Belastingdienst, is 8539.72.199.
De Belastingdienst heeft geoordeeld (2 mei 2014) dat er in het geval van Stichting Brabants geen
sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, noch inhoudingsplicht voor de
loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.
De SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van het Handelsregister voor de stichting is: 94993,
Steunfondsen.
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), en
bovendien als culturele ANBI. De beschikking geldt voor onbepaalde tijd en kent als ingangsdatum 30
april 2014. Het dossiernummer bij de Belastingdienst is 91 612 en de uitgifte van de beschikking is
gedateerd 21 september 2014.

Doel
Het doel van de stichting Brabants, zoals ook opgenomen in de statuten, is als volgt:
Het stimuleren en publiek maken van activiteiten die het behoud, de studie en het gebruik van de
Brabantse taal bevorderen alsmede het vergroten van de kennis van dit cultureel erfgoed en het
verbreiden daarvan in de provincie Noord-Brabant en daarbuiten.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en ter beschikking
stellen van een tijdschrift over de Brabantse taal alsmede door het initiëren en/of ondersteunen van
culturele evenementen en manifestaties waarin die taal in poëzie en proza centraal staat.

Organisatie
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en bestaat uit drie bestuurders.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt (mede) toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
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Het bestuur bestaat uit:
Henk Janssen, voorzitter
Frits van der Holst, secretaris
Willy Janssen, penningmeester
De administratie van de stichting wordt jaarlijks gecontroleerd en beoordeeld door ASBU,
Administratief Servicebureau Uden, Beconnummer 307518.
Zoals in de doelstelling aangegeven verzorgt de stichting onder meer de publicatie van een tijdschrift.
Gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 verzorgen wij tevens de jaarlijkse uitgave van een ‘Brabants
boekske’, een bundel verhalen en gedichten van auteurs die in het Brabants dialect schrijven. Zie ook
bij ‘werkwijze en activiteiten’. Ook voor het jaar 2022 staat dit boekje op de rol. Omdat alle
genoemde jaren financiële verliezen opleverden, beëindigen wij deze activiteit. Wel zijn wij bereid
om – mocht zich een partij aandienen die de uitgave van dit boekje wil vervolgen – aan een dergelijk
partij alle hulp en steun te geven om dat mogelijk te maken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan
een overdracht van de opgedane ervaringen en expertise.
De redactie van het tijdschrift bestaat uit:
Jan Luysterburg, hoofdredacteur
Cor Swanenberg, redactiesecretaris
Ed Schilders, redacteur
Riny Boeijen, redacteur (tot januari 2022)
Yoïn van Spijk, redacteur (vanaf januari 2022)
Jos Swanenberg, redacteur
Het redactieadres is:
Dhr. Cor Swanenberg, Milrooijseweg 109, 5258 KG Berlicum, telefoon 073-5031879, e-mailadres:
redactie@stichtingbrabants.nl

Werkwijze en activiteiten
Ingevolge de doelstelling van de stichting ondernemen wij de volgende activiteiten:
- De publicatie van een cultureel en literair tijdschrift over Brabantse taal met als titel
‘Brabants, kwartaalblad over Brabanders en hun taal’
- de organisatie van culturele evenementen waarin poëzie en proza in de Brabantse dialecten
centraal staan.
- Het uitgeven of mede doen uitgeven van boeken die handelen over het Brabantse dialect of
geschreven zijn door Brabantse auteurs.
Het kwartaalblad ‘Brabants’ beoogt met betrekking tot de Brabantse dialecten wetenschappers,
studenten, dialectauteurs, lezers en andere belangstellenden een platform te bieden voor studie en
kennisuitwisseling aangaande de Brabantse taal.
Het kwartaalblad ‘Brabants’ kent een onafhankelijke redactie. De redactie verzorgt en is, zonder
beïnvloeding van wie dan ook, verantwoordelijk voor de inhoud van het blad.
De redactie bestaat geheel en al uit vrijwilligers en telt vijf leden. De werkzaamheden worden
onbezoldigd verricht. Voor de persoonlijke gegevens van de redactie zie bij ‘organisatie’.
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De aard van het tijdschrift en de aard van de verhouding tussen de redactie en de stichting is op 6
mei 2014 vastgelegd in een redactiestatuut.
Het redactiestatuut is op verzoek te allen tijde voor belangstellenden ter inzage beschikbaar en kan
bovendien worden geraadpleegd via de website van de stichting.
Het tijdschrift wordt vier keer per jaar geproduceerd en onder dialectliefhebbers gedistribueerd. Zij
kunnen zich als deelnemer / abonnee op het blad abonneren. De maanden van verschijnen zijn: juni,
september, december en maart.
Het ISSN (International Standard Serial Number) van het kwartaalblad is: ISSN 1572 – 1612.
Het blad ‘Brabants, kwartaalblad over Brabanders en hun taal’ is na toetsing door het bedrijf Post NL
als periodiek gekwalificeerd (registernummer 45217785).
Naast het uitgeven van het kwartaalblad ‘Brabants’ organiseert de stichting ook culturele
evenementen rondom het thema ‘Brabantse taal’. Daarbij is te denken aan voorstellingen,
voordrachten en/of lezingen in en over het Brabantse dialect.
Tevens geeft de stichting daar waar mogelijk ook gaarne medewerking en steun aan dergelijke
evenementen indien zij door derden worden georganiseerd.
Elk jaar wordt er schriftelijk verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten. Dat verslag wordt,
samen met het financiële jaarverslag, op de website van de stichting gepubliceerd.

Financiën
De stichting werkt jaarlijks, waarbij het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, aan de hand van een
door het voltallige bestuur goedgekeurde begroting. Die begroting maakt steeds onderdeel uit van
het jaarplan en wordt hier separaat opgenomen.
Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de balans en de staat van baten en
lasten opgemaakt en vastgesteld. Na te zijn onderzocht door een accountant dan wel een andere
deskundige in de zin van artikel 2:393 BW wordt een verklaring opgesteld omtrent de getrouwheid
van genoemde stukken. Op dit moment hebben wij deze zorg uitbesteed aan ASBU, Administratief
Servicebureau Uden.
De financiële verantwoording wordt telkenjare in de vorm van een jaarverslag op de website van de
stichting gepubliceerd.
De baten van de stichting betreffen dan wel kunnen betreffen de opbrengsten van de deelnemersrespectievelijk abonnementsgelden voor het uit te brengen periodiek, eventuele revenuen van
georganiseerde evenementen, inkomsten uit de verkoop van boeken, mogelijke subsidies, donaties
van particulieren, bedrijven, verenigingen en instellingen, schenkingen of nalatenschappen, alsmede
overige baten.
De lasten zijn onder te verdelen in kosten voor het uitgeven en distribueren van het tijdschrift
‘Brabants’, kosten voor de promotie en voor het organiseren en uitvoeren van voorstellingen met
poëzie en proza, de kosten voor een Brabants boekenfonds en de uitgave van boeken, alsmede
beheer- en administratiekosten.
In de paragraaf ‘werkwijze en activiteiten’ is al vermeld dat de redactie geheel en al uit vrijwilligers
bestaat en dat die werkzaamheden onbezoldigd worden verricht.
Dat geldt ook voor de bestuursleden van de stichting. Ook zij zijn vrijwilligers en er worden derhalve
geen vergoedingen, van welke aard dan ook, verstrekt.
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Er is daarom binnen de stichting géén beloningsbeleid vastgesteld.
Slechts indien bestuursleden in verband met activiteiten ten behoeve van de stichting reiskosten of
andere werkelijk gemaakte kosten (out of pocket) hebben te dragen, dan kunnen zij dergelijke kosten
bij de stichting declareren. In een dergelijk geval bedraagt de reiskostenvergoeding € 0,19 per
kilometer.
Er wordt verder door de stichting Brabants geen kantoorruimte aangehouden. Vergaderingen en
andere bijeenkomsten – redactievergaderingen daaronder begrepen – vinden zoveel mogelijk plaats
in openbare ruimten of op locaties die bij voorkeur ‘om niet’ ter beschikking zijn gesteld. Een gevolg
van deze aanpak is, dat bij tijd en wijle kosten voor huur, consumpties, audiovisuele hulpmiddelen en
zo al meer voor rekening van de stichting komen.
Indien de stichting wordt ontbonden en er op dat moment conform de statuten een liquidatiesaldo
wordt vastgesteld, dan zij voor alsdan hierbij reeds bepaald dat een dergelijk saldo dient te worden
besteed aan een doel dat gelijk of soortgelijk is aan het doel van de stichting Brabants.

Jaarplan 2022
De belangrijkste activiteit voor het jaar 2022 betreft de uitgave van het kwartaalblad Brabants.
De nummers van de achtste, respectievelijk negende jaargang (vanaf juni 2022) verschijnen in:
maart 2022, juni 2022, september 2022, december 2022. Een jaargang van Brabants loopt van juni
tot juni van enig jaar en wijkt derhalve af van het kalenderjaar.
Na elke uitgave wordt het betreffende blad tijdens een redactievergadering uit en te na geëvalueerd.
Tevens wordt tijdens die vergaderingen de inhoud van het eerstvolgende nummer bepaald.
Vanwege de centrale ligging vinden die bijeenkomsten in en om Tilburg plaats.
In de voorgaande jaren was dit door maatregelen van de overheid vanwege de pandemie niet
mogelijk, doch wij hopen dat we in 2022 deze bijeenkomsten weer kunnen voortzetten.
De vormgeving van het tijdschrift wordt verzorgd door Meyer Vormgeving te Asten, en de productie
wordt uitgevoerd door Grafisch Atelier Blaricum te Blaricum. De samenwerking met beide partijen
wordt in 2022 gecontinueerd.
Abonnementenbeheer, administratie en facturering zijn in handen van medewerkers van de
stichting. De controle daarop wordt gedaan door ASBU te Uden. Ook die afspraak continueren wij.
Naast de uitgave van het blad organiseren en/of ondersteunen wij conform onze doelstelling
evenementen, waarin de Brabantse dialecten in proza en poëzie centraal staan. Door de heersende
pandemie is deze activiteit haast tot nul teruggebracht. Wel hopen we ons weer te kunnen
presenteren op het Dialectfestival in Lieshout, dat op zondag 12 juni 2022 plaatsvindt.
Tot de jaarlijkse evenementen behoorde ook de uitgave van een jaarlijks verschijnend ‘Brabants
boekske’. In 2018 werd dit boekje voor het laatst uitgegeven door een commerciële uitgever. Deze
stopte de uitgave vanwege gedurige verliezen. Uit ideële overwegingen hebben wij vervolgens de
uitgave overgenomen en voortgezet. Ook onze stichting wordt echter al drie jaar lang met financiële
verliezen op deze uitgave geconfronteerd en het bestuur van de stichting heeft om die reden
besloten om hiermee, weliswaar pas na de uitgave van het boekje 2022, te stoppen.
Het laatste door ons verzorgde boekje, met als titel ‘Vlinders in d’n buik’ wordt op zondag 6 maart in
multifunctioneel centrum De Snoeck in Lith gepresenteerd. Initiatieven van derden om deze uitgave
voort te zetten, zullen wij waar mogelijk steunen.
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Een activiteit van drie jaar geleden, de uitgave van het wandelboek ’s-Hertogenbosch en A.F.Th. van
der Heijden, blijven wij ook in 2022 ondersteunen door via IZI Travel de wandelroute via internet
beschikbaar te houden. Wandelaars kunnen via IZI Travel/’s-Hertogenbosch de routebeschrijving
opvragen en via een audio-tool de bijzonderheden van 29 waarnemingspunten beluisteren. De
gehele wandeling duurt circa 2.15 uur en is 6.7 kilometer lang. Na dit jaar zullen wij ook deze
activiteit in 2023 beëindigen. De website was immers bedoeld om het boekje te ondersteunen, maar
het boekje is al enige tijd niet meer verkrijgbaar.
In de maand juni 2022 sturen wij de abonnees een factuur voor de jaargang 2022 – 2023. De
abonnementsprijs blijft onveranderd en bedraagt voor deze jaargang 2022-2023 € 24,50.
Het abonneebestand van het tijdschrift wordt gekenmerkt door een gemiddeld hoge leeftijd van de
abonnees en neemt door natuurlijk verloop de laatste jaren zorgwekkend af.
Natuurlijk blijven wij door activiteiten te ondernemen, proberen om deze teruggang in het bestand
tegen te gaan. Zo blijven wij ons ook inspannen om specifieke doelgroepen te benaderen en hen op
te roepen om ons initiatief door middel van een abonnement te ondersteunen. In dat verband is
daarbij te denken aan Heemkundekringen.
Door verder de aanbrengers van nieuwe, particuliere abonnees, alsmede de betreffende abonnee
zelf, met een gratis boekje te belonen als men een abonnement afneemt, proberen wij het
abonneebestand uit te breiden. Deze in het vierde kwartaal van 2021 begonnen actie willen wij in
2022 graag voortzetten.
Daarnaast zullen wij alles in het werk stellen om in de provinciale en regionale pers free publicity
voor onze activiteiten te genereren. De ervaring heeft ons geleerd, dat dergelijke publiciteit
doorgaans min of meer spontaan nieuwe abonnees oplevert.
De website is ontworpen en wordt beheerd door Broeklandsoft. Gedurende het jaar wordt de
website regelmatig geüpdatet. Alle informatie betreffende de stichting en de activiteiten van de
stichting is hier te vinden. In de Luisterbox van de website zijn ook audio-opnamen te horen. Deze
registraties begeleiden of ondersteunen artikelen in het blad. Een tweetal jaren geleden brachten wij
deze activiteit overigens terug tot een basaal niveau, hetgeen betekent dat wij - uiteraard wel steeds
met toestemming – nu nog slechts opnamen voor de Luisterbox vervaardigen tijdens openbare
gelegenheden of manifestaties en slechts in een enkel geval nog ter ondersteuning van een artikel.
Tijdig, te weten uiterlijk voor 1 juni 2022, publiceren wij op de website het financieel jaarverslag.
Praktisch gesproken vindt die publicatie doorgaans al tegen het einde van het eerste kwartaal plaats.
Ook in 2022 publiceren wij deze documenten voor 1 maart.
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