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1. Voorwoord 
 
Doelstelling: Tientjes daagt mensen uit, die om welke reden dan ook op de bank terecht zijn 
gekomen (ofwel: uit het arbeidsproces zijn geraakt), om in beweging te komen en werk te 
maken van hun passie en talent  en daar (zo mogelijk) geld mee te verdienen.  
 
 
2. Activiteiten 
 
2.1 Wekelijkse activiteiten 
 
Verjaardags- en beterschapskaartjes  
Vanaf 1 augustus 2014 is een Tientjesvrijwilliger van Tientjes gestart met alle vrijwilligers te 
feliciteren op hun verjaardag of een hart onder de riem te steken bij ziekte. Veel vrijwilligers 
hebben aangegeven dit heel fijn te vinden. 
 
Handwerk en knutsel café  
Op 28 april 2014 is het handwerk- en knutselcafé met circa 15 deelnemers van start gegaan. 
Deze dag was een groot succes en vervolgens vindt deze activiteit elke maandagmiddag 
plaats, waarvan circa 10 mensen per keer gebruik maken. Op deze middag kunnen mensen 
dingen maken of doen die zij leuk vinden. Denk hierbij aan haken, breien, borduren, 
verstelwerk en kaarten of cadeautjes maken.  
 
Inloopmiddag  
Vanaf eind januari is Tientjes begonnen met een wekelijkse inloopmiddag op donderdag van 
13.00 tot 16.00 uur. Hier nemen elke week circa 10 deelnemers aan deel. Dit is een vaste 
club geworden om gezellig met elkaar te kletsen en een kopje koffie te drinken. Omdat het 
Rondeel uiteindelijk elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend was, is gestopt om de 
donderdag een inloopmiddag te noemen. Het opmerkelijke was dat er toen opeens minder 
mensen kwamen. In juni zijn daarom de dinsdag- en donderdagmiddag weer benoemd tot 
inloopmiddag, hetgeen gelijk weer meer mensen naar het Rondeel trok. 
 
 
2.2 Maandelijkse activiteiten 
 
Bingo 
Vanaf februari 2014 vindt elke vierde donderdagmiddag van de maand een bingo plaats, 
waaraan elke keer tussen de 20 en 30 mensen deelnemen. Tijdens de bingo zijn diverse 
prijzen binnen de categorieën eten en verzorging te winnen. Naast de vaste vrijwilligers van 
Tientjes, nemen aan deze activiteit ook de ouderen deel die boven het Rondeel wonen. 
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Wandeling 
In 2012 is de wandeling gestart met 2 à 3 deelnemers en in 2013 is het gemiddelde 
uitgegroeid naar 10 à 12 deelnemers. In 2014 en 2015 is het aantal deelnemers van het 
voorgaande jaar ongeveer gelijk gebleven. De wandeling vindt elke laatste zondag van de 
maand plaats. De wandeling wordt gesponsord door Estafette de biologische eetwinkel. 
 
Repair Café  Rondeel 
Elke tweede zaterdag van de maand vindt in Het Rondeel het Repair Café plaats, dat één van 
de zes Repair cafés in Breda is. Tijdens het Repair Café kunnen mensen met hun kapotte 
spullen naar het Rondeel komen. Vervolgens zal een bijpassende reparateur, in ruil voor 
mogelijk een vrijwillige bijdrage, naar het kapotte voorwerp kijken. Er zijn diverse monteurs 
aanwezig: een sieradenreparateur/edelsmid, elektro-, textiel-, computer-, fiets- en 
naaimachine reparateurs. Daarnaast zijn er gastvrouwen aanwezig die mensen ontvangen 
met een praatje en een kopje koffie of thee. Het afgelopen jaar is deze maandelijkse 
activiteit, met een stijgend gemiddelde van 40 reparaties per keer (waren er in 2014 jaar nog 
35), uitgegroeid tot een groot succes. Tevens geven klanten zeer tevreden en leuke reacties 
terug. Mensen vinden vooral de sfeer heel prettig en gezellig. Het Repair Café in het Rondeel 
wordt gesponsord door de AH Oude Vest, die ervoor zorgt dat alle vrijwilligers van het 
Repair Café elke maand een overheerlijke lunch krijgen. 
 
Uitspringende gebeurtenissen afgelopen jaar: 

 Op 10 januari was Breda NU op het Repair Café om opnamen te maken over het Repair 
Café. Dit filmpje is uitgezonden op kanaal 40 en was te zien op de website van Breda Nu, 
https://www.youtube.com/watch?v=eF0s-yMm1ww. 

 Op 14 maart was het precies twee jaar geleden dat het eerste Repair Café in Breda tot 
stand kwam. Dat was in buurthuis Gerardus Majella in de wijk Fellenoord (Centrum). Ook 
Repair Café Buurtsalon aan het Edisonplein (Linie) ging in diezelfde maand van start.  

 Op 11 april was het 100e Repair Café in Breda en dat werd gevierd. Wethouder Bob 
Bergkamp is komen kijken en van alle politieke partijen is er wel iemand geweest. Om half 4 
kwam ook de nieuwe Burgemeester Paul Depla langs en heeft met alle vrijwilligers een 
praatje gemaakt. 
 
Rondeelkoor  
Vanaf oktober is het Rondeelkoor elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur in het Rondeel. 
Onder begeleiding van een docent en dirigent Vic van den Bosch wordt er gezongen en 
natuurlijk ook veel plezier gemaakt. 
  
Teken- en schilderclub Tientjes. 
 Onder leiding van coach Peter wordt er elke donderdag van 13.30 uur getekend, geschilderd 
en gepraat. Momenteel nemen zo’n 8 mensen aan deze Teken- en schilderclub deel. 
 
Voorlees- en Verteltoneel 
Vanaf vrijdag 6 november is er elke eerste vrijdag van de maand Voorlees- en Verteltoneel in 
het Rondeel. Verhalenvertelster Maatje neemt bezoekers  mee in de wereld van het 
voorlees- en verteltoneel. Ook is er de gelegenheid om zelf een verhaal te vertellen, een 
gedicht voor te dragen, een stuk uit een boek voor te lezen of een liedje te zingen eventueel 

https://www.youtube.com/watch?v=eF0s-yMm1ww


met gitaar (max. 10 minuten). De eerste keer waren er ongeveer 10 bezoekers, maar in 
december was dit aantal al opgelopen naar 25. 
 
Nostalgiemiddag. 
Sinds november kan er elke 3e vrijdagmiddag  van de maand van 14.00 tot 16.00 uur 
genoten worden van de hits van toen. Een middag met muziek en beelden uit de jaren 1920-

1965. In november was er beeld en geluid uit de periode 1955-1960 en in december uit de 
periode 1960-1965. De middagen werden door zo’n 30 à 40 mensen bezocht. 
 
 
2.3 Grote activiteiten in 2014 
 
Pasen bij Tientjes 
Op allebei de paasdagen (zondag 5 en maandag 6 april) konden mensen naar het Rondeel 
komen om samen Pasen te vieren. Het Rondeel was beide dagen geopend van 12.00 tot 
16.00 uur. Eerste Paasdag is de film The Robe gedraaid en konden mensen eieren zoeken. 
Tweede konden bezoekers genieten van een uitgebreide Paasbrunch voor maar € 4,-. Het 
waren heel gezellige dagen waarbij de brunch erg goed bezocht was met zo’n 25 
deelnemers. 
 
LenteFair 
Op zondag 19 april organiseerde Stichting Tientjes van 10.00 tot 16.00 een Lentefair in het 
Rondeel. Tijdens de Lentefair werden er diverse spullen verkocht, zoals o.a. bloemen en 
planten met uitleg over het kweken van moestuinen, smoothies, wierook, edelstenen en 2e 
hands spullen. 
Verder konden bezoekers zich laten adviseren door een natuurgeneeskundige. 
Daarnaast waren er diverse organisaties, waarmee men kennis kon maken, zoals: de 
coöperatie de Vrije Uitloop en de Honingraad. 
De gehele dag waren er spetterende liveoptredens van Conchita Barbé, Deborah Jacobs en 
gitaarleraar Vic, Keur Breljant en de SMO-band! 
Voor wie een gokje wilde wagen was er ieder uur een loterij! Voor slechts 0,50 cent per 
lootje, kon men spetterende prijzen winnen. 
Het was een erg gezellige en goed bezochte dag. 
 
Uitwisseling Avans Hogeschool en Hogeschool Antwerpen 
Op 23 april hadden we bij Tientjes Breda 30 studenten op bezoek in het kader van een 
uitwisselingsproject tussen de Avans Hogeschool en de Hogeschool Antwerpen. Het waren 
allemaal studenten CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming) die bij verschillende 
organisaties in Breda langs gingen. 
Het was een hele mooie middag. De studenten waren erg onder de indruk van wat Tientjes 
allemaal doet. Wij hebben ze kunnen meegeven dat ze vooral hun passie moeten naleven en 
laten zien dat er meer mogelijk is dan de meeste mensen denken! 
De reacties van de studenten waren heel positief! 
 
 
 
 



Open podium 
Op 3 mei en 20 december was het van 13.30 tot 16.30 uur Open Podium in het Rondeel. 
Bezoekers konden hier genieten van zang, muziek, voordrachten en vertellingen. Beide 
dagen waren goed bezocht. 
 
Hemelvaartsdag Lunch bij Tientjes 
Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei was het lunch bij Tientjes. Tussen 12.00 en 15.00 uur 
konden mensen genieten van een heerlijk uitgebreide lunch voor € 4,-. 
Met zo’n 25 deelnemers was het een heel geslaagde dag. 
 
Meet & Match Lenteschoonmaak ING-Tientjes 
Dinsdag 26 mei was het bij Tientjes de Dag van de Grote Lenteschoonmaak. Deze actie werd 
ondersteund door een tiental medewerkers van ING-Bank Breda in het kader van de Meet & 
Match. 
Om 10.00 uur stonden de vrijwilligers van Tientjes, de ING-medewerkers en ook enkele zeer 
gemotiveerde asielzoekers van het AZC Breda in Het Rondeel paraat om aan de slag te gaan 
met deze pittige schoonmaakklus. Ook Bakkersland had haar aandeel middels de door haar 
geschonken schoonmaakmaterialen. 
Tijdens de werkzaamheden vonden er onderlinge gesprekken plaats, waardoor iedereen een 
kijkje in elkaars leefwereld kon nemen. De deelnemers kregen als dank een zeer 
goedverzorgde lunch die volledig werd gesponsord door Albert Heijn Oude Vest Breda. 
Tegen 14:00 uur was het werk geklaard en kon iedereen terug kijken op een zeer geslaagde 
en inspirerende dag met vele mooie ontmoetingen. Het eindresultaat mag er zijn. Het 
Rondeel ziet er weer spik en span uit en kan weer stralend de Bredase burgers ontvangen. 
Na het afscheid van de vrijwillige hulpkrachten, heeft Tientjes iedereen uitgenodigd om 
zeker een keer terug te komen voor een gezellig kopje koffie. 
Meet & Match vindt 2 keer in het jaar plaats en is bedoeld voor maatschappelijk betrokken 
ondernemers en vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen op deze dag elkaar ontmoeten en kijken 
wat ze aan elkaar hebben. De bedoeling is dat ze diensten uitwisselen, zoals kennis en 
netwerken, om zo het een en ander voor elkaar te krijgen. Veel Bredase bedrijven willen iets 
extra’s doen voor de omgeving waarin ze werken. Bijvoorbeeld door de handen uit de 
mouwen te steken tijdens een teambuildingsdag of door maatschappelijke organisaties te 
helpen met hun kennis, kunde of materialen. 
 
Specsavers actie  
Dankzij de vele stemmen, heeft Tientjes op 18 december 2013 de Specsavers actie 
gewonnen en daardoor heeft gedurende heel 2014 een geldpotje op de toonbank bij de 
locatie in Breda gestaan. Als tegenprestatie en tevens dank, heeft in 2014 elke maand een 
vrijwilliger van Tientjes iets gebakken voor Specsavers. Het geldpotje heeft er tot december 
gestaan en hoe veel er opgehaald is, werd in februari 2015 bekend gemaakt. Op 19 maart 
kwam Specsavers langs om het bedrag dat was opgehaald voor Tientjes te overhandigen. 
Het was een geweldig bedrag van € 3956,36, hetgeen tijdens een feestelijke bijeenkomst 
met alle vrijwilligers door Specsavers overhandigd werd. 
 
Nationale Burendag 
Op Nationale Burendag zaterdag 26 september was er een gratis lunch bij Tientjes 
Op deze dag konden mensen gezellig met elkaar lunchen tussen 12.00 en 15.00 uur. 



De lunch was gesponsord door de Albert Hein Oude Vest. 
 
Singelloop 
Tijdens de Singelloop op 4 oktober 2015 was het Rondeel open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Mensen konden koffie, thee, frisdrank en chips kopen. Tevens kon er voor €0,50 gebruik 
gemaakt worden van de toiletten met de actie “Steun Tientjes, plas hier!”. Tevens konden 
kinderen zich laten schminken. 
 
Wereldarmoededag Brunch bij Tientjes 
Op Wereldarmoededag 17 oktober dag konden mensen voor € 1,50 tussen 12.00 en 16.00 
uur brunchen in het Rondeel. Ook dit was een erg gezellig en goedbezochte dag. 
 
Live muziek 
Op zaterdag 31 oktober was er in het Rondeel een optreden van de band The Song Factory 
met singer-songwritermuziek gemixt met Americana en een sixties feel. Het optreden was 
tussen 15.00 en 18.00 uur. Het Rondeel was deze dag geopend van 13.30 tot 22.00 uur. Na 
het optreden was er nog gelegenheid om gezellig samen te zijn en te dansen op dansmuziek. 
 
Live muziek 
Op donderdag 3 december was er live muziek van 14.00 tot 16.00 uur, Make Me Smile van 
Rocking Old Chap. Rocking Old Chap vormde op zijn 12e al zijn eerste bandje en omdat na 
vele jaren het gitaarvirus nog steeds niet over is, gaf hij die dag een solo-optreden met songs 
uit o.a. de jaren 60/70!  Zo’n 40 à 50 mensen hebben hier erg van genoten. 
 
Rommelmarkt  
Zondag 29 november was er van 10.00 tot 16.00 uur een gezellige rommelmarkt met diverse 
2e hands spullen. De opkomst was, waarschijnlijk gezien het stormachtige weer lager dan 
gewoonlijk, maar het maakte de dag er niet minder gezellig op. 
 
Kerstherberg 
Van donderdag 24 december 19.00 uur t/m zaterdag 26 december 19.00 uur heeft de 
Kerstherberg plaatsgevonden in het Rondeel. Geen activiteit georganiseerd door Tientjes, 
maar Tientjes is ontzettend trots en de organisatie van de kerstherberg super dankbaar dat 
zij het Rondeel als locatie hebben gekozen om de kerstherberg te houden. 
Het doel van de kerstherberg is om een “thuis” te bieden aan mensen die dit tijdens de 
kerstdagen missen. De Herberg is gratis en voorziet in gezelligheid, onderdak, eten,  
drinken, warmte, spelletjes en contact.  
Dit doel is zeker bereikt. Op beide kerstdagen werd rond 15.30 een kerstdiner geserveerd. 
Op eerste kerstdag hebben daar zo’n 160 mensen gebruik van gemaakt en op tweede 
kerstdag zo’n 120 mensen. 
 
2.4 Korte evaluatie activiteiten 2015 
Het aantal deelnemers bij bestaande activiteiten is vrijwel gelijk of iets gestegen.  
Tientjes heeft in 2015 zeker meer activiteiten georganiseerd dan in 2014 en deze activiteiten 
trekken ook meer bezoekers. 
Door het uitbreiden van de maandelijkse en de wekelijkse activiteiten komen er steeds meer 
bezoekers naar het Rondeel.  



 
 
3. Publiciteit 
 
3.1 Uitblinkers publicaties  
In 2015 is Tientjes evenals in 2014 regelmatig in de publiciteit geweest. De meeste artikelen 
zijn verschenen in De Stem, Het Stadsblad en De Bredase Bode.  
 
3.2 Uitblinkers prijzen 
Appeltjes van Oranje 2015 
Tientjes is eind 2014 genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. In januari kreeg Tientjes 
bericht dat zij in de finale van de Appeltjes van Oranje zat. Vanuit 40 initiatieven behoorde 
Tientjes tot de laatste 11 die in de finale zaten. Op 13 februari hebben we daardoor een heel 
leuke en gezellige dag gehad toen ze van de Appeltjes van Oranje bij Tientjes op locatie 
kwamen filmen. Tientjes heeft helaas het Appeltje van Oranje niet gewonnen, maar het was 
echt een eer om hiervoor genomineerd te zijn. 
 
Collecte Oranje Fonds en Tientjes 
Op Koningsdag en de gehele week daarna heeft Tientjes gecollecteerd voor het Oranje 
Fonds en Tientjes! De helft van de opbrengst was voor het Oranje Fonds en de helft voor 
Tientjes. Veel vrijwilligers zijn op pad gegaan om voor deze 2 mooie initiatieven te 
collecteren. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de vrijgevigheid van de mensen heeft 
Tientjes hiermee ruim € 2800,- opgehaald, waarvan ruim € 1400,- voor Tientjes. 
 
3.3 Uitblinkers online 
Eind 2013 heeft Tientjes subsidie gekregen om de landelijke website te maken. Na dit goede 
nieuws is de stichting meteen aan de slag gegaan om de website te maken, met behulp van 
een expert. In april 2014 is de site getest en in mei 2014 is deze de lucht ingegaan. Daarnaast 
hebben 3 vrijwilligers van Tientjes geleerd hoe ze de website kunnen onderhouden, zodat 
deze up to date blijft.  
In 2013 was Tientjes al actief op Facebook, in 2014 kwamen daar LinkedIn en Twitter bij. In 
onderstaande tabel is het verloop van het aantal volgers van Tientjes op internet 
weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   2015 2014 

Facebook Tientjes Breda    Aantal likes: 385 298 

Facebook Tientjes Landelijk   Aantal likes:               320 318 

Website Tientjes.net 
 

  Aantal Deelnemers: 
  Aantal MVO-ers:       
  Aantal PR-vrienden:    
  Aantal Vrienden: 

19 
6 
1 
2 

23 
12 
1 
2 

LinkedIn groep Tientjes   Aantal leden: 67 73 

LinkedIn bedrijfspagina Tientjes   Aantal volgers: 20 14 

Twitter @Tientjes_Breda   Aantal volgers: 248 159 

Twitter @Tientjesnet   Aantal volgers: 1452 1502 



 
4.  Interne organisatie 
 
4.1 Het bestuur 
Het Bestuur, de Raad van Advies en de Directie werken op dit moment geheel onbezoldigd. 
Het huidige bestuur en de directie bestaan uit de volgende leden: 

 Voorzitter: Erna Smeekens (mobiel 06-46753367) 

 Secretaris: Ron van Lemmeren, (mobiel 06-42376586) 

 Penningmeester: Annie de Nijs (mobiel 06-41477845) 

 Directeur: Karin Holthuis, (mobiel 06-22443233) 

 Directeur: Hans Udo (mobiel 06-42990419) 

 Raad van Advies: Jacqueline Kostense en Karin de Vries 
 
 
4.2 Organogram van Stichting Tientjes 
 

 
 
 
4.3 Functieomschrijvingen 
 

Functies Omschrijving  

Gastvrouw/heer Mensen verwelkomen, koffie en thee 
regelen en gasten helpen bij het 
beantwoorden van vragen. 

Hoofdbeheerder  Is verantwoordelijk voor de faciliteiten 
omtrent het pand en de gasten. 

Assistent beheerder Is verantwoordelijk voor de faciliteiten 
omtrent het pand en de gasten. 

Schoonmaakster Zorgt dat het pand schoon blijft. 

Klusjesman/vrouw Repareert dingen in het gebouw. 

Coördinator vrijwilligers Houdt contact met de vrijwilligers op zowel 
taakgericht als mensgericht niveau. 

Medewerker planning agenda Houdt de planning van stichting Tientjes bij. 



Inkoper kantine- en kantoorartikelen Zorgt ervoor dat de voorraad aan producten 
aangevuld wordt. 

Medewerker flyeren en posters ophangen Verspreidt recente folders en hangt posters 
op. 

Begeleider inloopmiddag Verwelkomt mensen op de inloopmiddag, 
zorgt er voor dat alles goed verloopt en 
verzorgt het eten en drinken. 

Begeleider/ondersteuner overige 
activiteiten 

Zorgt ervoor dat de uitvoering van een 
activiteit goed verloopt. De taken wisselen 
per activiteit.  

Bestuur Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. 

Voorzitter Heeft de algemene leiding van de stichting 
en vertegenwoordigt de stichting naar 
buiten toe. 

Secretaris  Stelt de notulen op en behandelt de 
binnenkomende post. 

Penningmeester Voert de financiële administratie uit. 

Raad van Advies (2 leden) Is de rechterhand van het bestuur en de 
directie, door advies te geven over financiële 
zaken en beleidsplannen. 

Directie Voert het algemeen dagelijks beleid van de 
stichting uit. 

Directie Heeft contact met het bestuur en de 
vrijwilligers. Hierdoor is deze functie een 
tussenschakel van deze twee lagen. De 
functie zorgt er ook voor dat plannen 
uitgevoerd worden.  

Administratief medewerker/ 
directiesecretaresse 

Directiesecretaresse ondersteunt de 
directie. De kerntaken zijn o.a. notulen 
opstellen en eindverantwoordelijk zijn voor 
de schriftelijke stukken in de stichting. 

Repair Café   

Naaisters Het repareren van textiele producten. 

Reparateurs fietsen Het repareren van fietsen. 

Reparateurs elektra Het repareren van elektronische producten. 

Gastvrouw Mensen verwelkomen, verwijzen naar de 
betreffende reparateurs van spullen en 
helpen bij het beantwoorden van vragen. 

Pc-reparateurs Het repareren van Pc’s. 

Naaimachinereparateurs Het repareren van naaimachines 

Sieradenreparateurs Het repareren van en adviseren in sieraden 
(en horlogebandjes). Dit is een edelsmid. 

 
 
 
 
 



4.4 Vrijwilligers 
In 2015 is het aantal vrijwilligers bij stichting Tientjes Breda opgelopen tot circa 60 actieve 
vrijwilligers. In 2012 is Tientjes Breda begonnen met 7 vrijwilligers. Het afgelopen jaar is het 
aantal vrijwilligers van de stichting weer gestegen in vergelijking met 2014. De conclusie 
hieruit is dat de werving van vrijwilligers het afgelopen jaar  – net als vorig jaar - goed 
verlopen is. 
 
5.  2016 
 
De actiepunten voor 2016 zijn vooral de activiteiten die in 2015 aanwezig waren te 
continueren en te laten groeien. Daarnaast is het de bedoeling om meer activiteiten te 
organiseren. Wat betreft de ruimte is het een doel om op de zelfde manier door te gaan met 
het beheren en exploiteren van het Rondeel. Tevens is het een doel om elke werkdag van 
10.00 tot 16.00 uur open te zijn en ook meer activiteiten in de weekeinde te organiseren. Op 
het gebied van het aantal vrijwilligers, is het een doel om nog meer vrijwilligers te werven. 
2015 is hiervoor een goede voorloper geweest, omdat in dit jaar het aantal weer gestegen is. 
Daarnaast is het een doel om bij het werven van vrijwilligers zowel mensen in beweging te 
krijgen als mensen te vinden die het interessant vinden om te ondersteunen. Dit betekent 
dat empowerment en deskundigheid meer gecombineerd kunnen worden. Ook zal Tientjes 
de naamsbekendheid blijven vergroten.  
 
7. Financieel jaarverslag 2015 
 
Financieel jaarverslag volgt zo spoedig mogelijk 


