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Algemene Toelichting

Bijgaand treft u aan de begroting 2022 van Mondiaal Centrum Breda.

In deze begroting zijn de baten en lasten nagenoeg in evenwicht, hetgeen betekent dat de 
activiteiten die zijn gepland ook kunnen worden uitgevoerd.

Mondiaal Centrum Breda heeft haar activiteiten onderverdeeld in 3 hoofdcategorieën:

• de opvang van vluchtelingen, in het bijzonder ongedocumenteerden
• maatjesproject/ intermediair/nieuwkomers
• inloop / overige activiteiten

De huisvestingskosten worden aan deze 3 onderdelen toegerekend. Dit is nader toegelicht bij 
de rekening van baten en lasten. 

Verbouwingskosten 2020/2021
In 2020 is in Mondiaal Centrum een omvangrijke aanpassing van het gebouw in gang gezet, 
onder andere inhoudende:
- vernieuwen en isoleren van het dakbeschot, zodat de ruimten aldaar gebruikt kunnen 
worden voor cursussen en bijeenkomsten
- aanpassing van de brandmeldinstallatie
- overkapping van een ruimte
- aanbrengen van een extra keuken ten behoeve van de bewoners
- opknappen van diverse ruimten

Deze verbouwingskosten zijn geheel gedekt met externe subsidies van het Oranjefonds, VSB-
fonds en twee congregaties, waaronder de eigenaar van het pand. Een deel van de 
verbouwingskosten heeft het centrum kunnen financieren uit eigen middelen, ontstaan uit 
een subsidie ontvangen bij de start van het centrum. 
Derhalve drukken deze verbouwingskosten verder niet op de jaarlijkse exploitatie van het 
centrum. 
De verbouwingskosten uit 2019 zijn geactiveerd tot een bedrag van € 62.265. Deze 
investeringen worden in 10 jaar afgeschreven. 
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MONDIAAL CENTRUM BREDA

BEGROTING 2022
€ €

I n k o m s t e n

PIN fonds KNR 15.000,00
KANS fonds Franciscus 24.000,00
Huisvesting Broeders van Huijbergen PM
Gemeente Breda Maatjesproject statushouders 19.000,00
Subsidie Congregatie Vrouwen van Bethanië 15.000,00
Gemeente Breda, opvang ongedocumenteerden 98.170,00
Grez Mahie 2.000,00
Huurinkomsten 7.500,00
Bijdrage deelnemers "Samen eten" 2.400,00
Overige inkomsten en giften 15.000,00
Bijdrage Steunfonds 10.000,00

____________

Totaal van de baten 208.070,00

U i t g a v e n

Opvang vluchtelingen
Leefgeld vluchtelingen bezetting te bespreken 31.200,00
Overige kosten vluchtelingen 4.000,00
Schoonmaak kamers en algemene ruimten 3.500,00
Huisvestingskosten 32.250,00 158,09
Huishouding 2.000,00
Coördinator 51.370,00

____________
124.320,00

Maatjesproject/intermediair
Coördinator maatjesproject 23.000,00
Reis- en onkosten coördinator en vrijwilligers 2.200,00
Huisvestingskosten 720,00
Uitstapjes/activiteiten 4.000,00

____________
29.920,00

Inloop en overige activiteiten 
Huisvestingskosten 27.330,00
Kosten samen eten 2.400,00
Publieksactiviteiten (o.a. open dagen) 8.000,00
Spreekuren 500,00
Coördinator 0,00
Huishoudelijke kosten 2.000,00

____________
40.230,00

Algemene kosten
Kantoorkosten 1.750,00
Overige algemene kosten 3.000,00
Vergaderingen 1.000,00
Reiskosten bestuur en vrijwilligers 1.000,00
Scholing bestuur en vrijwilligers 1.000,00
Communicatie en PR 1.600,00
Bankkosten 200,00

____________
9.550,00

____________

Totaal van de uitgaven 204.020,00
_____________

SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN 4.050,00

2022
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2022

B A T E N

PIN fonds KNR

KANS fonds Franciscus

Huisvesting broeders van Huijbergen

Gemeente Breda statushouders

Subsidie Congregatie Vrouwen van Bethanië

Subsidie gemeente Breda, noodopvang

2022
Positief geadviseerde bewoners 13,00
Leefgeld per maand: 300,00

____________
Vergoeding leefgeld/huisvesting 46.800,00
Salariskosten coördinator 51.370,00

____________
Benodigd  voor noodopvang 98.170,00

Subsidie gemeente Breda cf afspraak maximaal 100.000,00

Subsidie Grez Mahie

Bij PIN, een fonds van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, dat projecten in Nederland 
ondersteunt, zal een aanvraag worden gedaan voor ondersteuning van de activiteiten van het 
Centrum. 

Bij de stichting Grez Mahie zal een subsidie aangevraagd worden voor het organiseren van een 
uitstapje voor vluchtelingen en hun maatje in het kader van het maatjesproject. 

De gemeente Breda heeft besloten om voor een periode van 4 jaar de opvang van 
ongedocumenteerden in de gemeente te ondersteunen. 
Conform de afspraak vergoedt de gemeente Breda de salariskosten van een coördinator van de 
noodopvang en het leefgeld/huisvestingskosten van positief geadviseerde bewoners van de 
noodopvang, een bedrag van € 300 ,- per bewoner per maand. Voor 2022 is gerekend met 
gemiddeld 13 erkende bewoners.  Maximaal kunnen 17 personen worden opgenomen. De subsidie 
kan uitgaande van deze gegevens als volgt worden berekend:

Het KANSfonds Franciscus heeft voor de jaren 2020 tot en met 2022 een subsidie toegekend voor 
inloophuizen. Aan de toekenning zijn diverse programma's gekoppeld gericht op 
professionalisering van de inloophuizen. Voor elk jaar van het programma moet een nieuw 
verzoek worden ingediend. De subsidie voor het jaar 2022 is gesteld op 80% van de subsidie 2021.

Om de huisvesting van ongedocumenteerden mogelijk te maken, geeft de Congregatie van de 
Broeders van Huijbergen, eigenaar van het pand, een jaarlijkse bijdrage in de onderhoudskosten 
van het pand. Voor het jaar 2022 is deze bijdrage nog niet begroot, omdat die afhankelijk is van 
het concrete onderhoud en in onderling overleg wordt vastgesteld. De onderhoudskosten van het 
pand zijn vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan dat loopt tot en met het jaar 2029.

MCB participeert samen met  andere organisaties in het zogenaamde buddyproject van de 
gemeente Breda. Doel van dit project is het koppelen van een vluchteling met status aan een 
andere inwoner van Breda. Dit project sluit aan op het maatjesproject van MCB. 
De opgenomen subsdidie is gebaseerd op de voorlopige verdeling zoals besproken aan de 
thematafel. 

Naast begeleiding van de koppelingen tussen een vluchteling en een inwoner van Breda is de 
coördinator  van het maatjesproject ook belast met de begeleiding van vluchtelingen in contacten 
met artsen, overheidsinstanties, onderwijsinstanties en maatschappelijke organisaties. Voor deze 
werkzaamheden zijn afzonderlijke subsidies aangevraagd. Een congregatie is bereid gevonden dit 
project voor 3 jaar te ondersteunen.  De subsidie is gedeeltelijk ook beschikbaar voor de 
activiteiten van de inloop.
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Huurinkomsten
Filosofisch platform 300,00
Wijkraad Boeimeer 260,00
Kerk 1.500,00
Incidentele verhuringen 5.440,00

____________
7.500,00

Overige inkomsten en giften

Bijdrage Steunfonds

L A S T E N

Toerekening huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn als volgt: €
Energie 40.000,00
Afschrijving investeringen 6.200,00
Afschrijving inrichting 3.600,00
Onderhoud 13.000,00
Beheer 1.700,00
Schoonmaak 0,00

____________
64.500,00

De huisvestingskosten worden toegerekend aan de drie hoofdactiviteiten, en wel als volgt:
€

Opvang vluchtelingen 32.250,00
Huisvesting coördinator noodopvang 4.200,00
Maatjesproject/intermediair 720,00
Inloop / overige activiteiten 27.330,00

____________
64.500,00

Opvang vluchtelingen

Leefgeld Vluchtelingen

2021
Aantal bewoners 15,00
Leefgeld per bewoner per week: 40,00

Een belangrijke doelstelling van de Stichting is de opvang en huisvesting van de groep 
zogenoemde "ongedocumenteerde" vluchtelingen.  In beginsel zijn er in het gebouw van MCB 20 
plaatsen die bewoond kunnen worden door vluchtelingen. De vluchtelingen ontvangen leefgeld 
van MCB: € 40,- per week. Niet alle ongedocumenteerden die worden opgevangen worden 
erkend door de beoordelingscommissie. Verondersteld is dat gemiddeld 2 bewoners niet vallen 
onder de met de gemeente Breda afgesproken regeling. 

Voor incidentele projecten en activiteiten doet de Stichting aan fondswerving voor het 
ondersteunen van deze activiteiten. Hiervoor is een stelpost opgenomen.

De kosten van energie zijn ontleend aan de energiekosten over de afgelopen jaren. Er is rekening 
mee gehouden dat het centrum meer bewoond gaat worden door ongedocumenteerden. 

Verbouwingskosten zijn gedeeltelijk betaald uit externe subsidies zodat deze niet drukken op de 
jaarlijkse exploitatielasten. De geactiveerde verbouwingskosten worden in 10 jaar afgeschreven. 
Onderhoud aan het gebouw betreft de vaste onderhoudscontracten (lift, cv, overige installaties), 
onderhoud aan de tuin, en periodiek onderhoud (schilderwerk). In 2020 is voor het onderhoud van 
het gebouw een meerjarenonderhoudsplan opgesteld tot en met het jaar 2029. De in dit plan 
opgenomen onderhoudskosten zijn als last meegenomen in deze begroting. 

Een vrijwilliger coördineert het dagelijkse beheer van het pand. Deze vrijwilliger ontvangt hiervoor 
een onkostenvergoeding.

Vanaf het jaar 2022 zal de actieve algemene fondswerving voor de activiteiten van het centrum 
worden ondergebracht bij de stichting Steunfonds Mondiaal Centrum Breda. De komende 
maanden wordt een wervingsplan opgemaakt en in werking gesteld. 
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Coördinator

€
Salariskosten inclusief sociale lasten 46.100,00
Huisvestingskosten coördinator incl. energie 4.200,00
Kosten arbodienst en salarisadministratie 270,00
Onkosten en reiskosten 800,00

____________
51.370,00

Huishouding

Maatjesproject/intermediair

Inloop en overige activiteiten

Algemene kosten

Kantoorkosten
Kamer van Koophandel 50,00
Telefoonkosten 500,00
Kosten internet 1.000,00
Kantoorartikelen (cartridges, mappen, papier) 200,00

____________
1.750,00

Overige algemene kosten
Onkostenvergoeding bestuursleden 2.000,00
Overige algemene kosten 1.000,00

____________
3.000,00

Reiskosten bestuur en vrijwilligers
Declaraties van reiskosten 1.000,00

____________
1.000,00

Scholing bestuur en vrijwilligers

Communicatie en PR
Diverse uitingen publiciteit 1.500,00
Inrichten website 100,00
Ontwerp logo 0,00

0,00
____________

1.600,00

De bewoners betalen uit de weektoelage de maaltijden en overige huishoudelijke kosten. Onder 
deze post zijn opgenomen incidentele uitgaven zoals de aanschaf van keukeninrichting en 
artikelen voor algemeen gebruik.

Na het besluit van de gemeente Breda om de opvang en huisvesting van ongedocumenteerden te 
ondersteunen is in overleg met de gemeente een professionele coördinator aangesteld voor 24 
uur per week, die in het bijzonder is belast met de begeleiding van de bewoners. De coördinator 
participeert ook in het overleg dat toeziet op de toelating van bewoners. De kosten van de 
coördinator kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voor de uitvoering van het buddyproject van de gemeente heeft de Stichting een professionele 
kracht aangesteld op zzp basis voor 10 uur per week. De kosten zijn € 23.000 per jaar.  Naast 
begeleiding van de koppelingen tussen een vluchteling en een inwoner van Breda is deze 
coördinator ook belast met de begeleiding van vluchtelingen in contacten met artsen, 
overheidsinstanties, onderwijsinstanties en maatschappelijke organisaties.
De coördinator organiseert jaarlijks voor de vluchtelingen en hun maatjes een aantal activiteiten 
en uitstapjes.

De activiteiten die hieronder vallen zijn uitgebreid beschreven in het activiteitenplan, ook te 
raadplegen via de website van de stichting. Voor 2022 wordt een verdere uitbreiding van de 
activiteiten voorzien nu de Coronabeperkingen zijn afgebouwd. Een aantal uren coördinatie zijn 
voorzien om alle activiteiten op elkaar af te stemmen.

In 2020 is er een programma ontwikkeld voor de scholing van leden van het bestuur en van 
vrijwilligers. Een deel van de kosten valt in 2020 en een deel in 2021. Dat deel is in deze begroting 
opgenomen. 
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