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1. Voorwoord
Afgeleid van de statutaire doelstelling heeft het bestuur de aanvullende doelstellingen voor
2017 en 2018 bepaald:
a) het begeleiden en activeren van mensen, die door wat voor oorzaak dan ook geheel of
gedeeltelijk uit het arbeidsproces geraakt zijn. Tientjes stimuleert hen werk te maken van
hun passie en talent en/of deel te nemen aan activiteiten. Tientjes richt zich momenteel met
name op inwoners van Breda en omgeving.
b) Het beheren van en organiseren van activiteiten in het Rondeel, Kloosterlaan 14 te Breda.
Tevens bieden wij andere maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om gebruik te
maken van het Rondeel voor maximaal 80% van de tijd dat deze geopend is. Met alle
doelstellingen beoogt stichting Tientjes het algemeen belang te dienen.
2. Activiteiten
2.1 Wekelijkse activiteiten
Handwerk- en knutselcafé
Vanaf april 2014 is het handwerk- en knutselcafé met circa 15 deelnemers van start gegaan.
Deze activiteit vindt elke dinsdagmiddag plaats. 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. Afgelopen jaar hebben er per week 4 a 5 mensen
deelgenomen.
Inloopmiddag
Ondanks dat het Rondeel elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend is, zijn de dinsdagen donderdagmiddag vanaf juni 2016 weer benoemd tot inloopmiddag. In de loop van 2017
is er een club van zo’n 8 mensen (voornamelijk mensen die boven het Rondeel wonen)
ontstaan die elke donderdagmiddag bij elkaar komt om gezellig met elkaar te kletsen en te
biljarten. Op die middagen blijft het Rondeel open tot 18 uur.
Vanaf oktober is de berichtgeving in de activiteitenkalender over de dinsdag- en
donderdaginloopmiddagen vervangen door een bericht dat het Rondeel elke werkdag een
inloop heeft van 10.00 tot 16.00 uur. Dit heeft niet geleid tot meer of minder bezoekers.
Teken- en schilderclub Tientjes.
Onder leiding van coach TON wordt er elke donderdag van 13 tm 15 uur getekend,
geschilderd en gepraat. Momenteel nemen zo’n 6 mensen aan deze Teken- en schilderclub
deel.

Yarnpainting
Nieuwe activiteit o.l.v. Betten Rouppe van der Voort. Betten heeft in Mexico kennis gemaakt
met de kunstvorm van de Huichol indianen: yarnpainting (op een glad houten vlak wordt een
waslaag aangebracht, daarna wordt er met kleurrijk garen een afbeelding op gemaakt). In
januari en februari op dinsdagmiddag, maart tm september op woensdagmiddag en sinds
oktober op maandagmiddag van 13 tm 16 uur. Er nemen zo’n 8 mensen deel aan deze
activiteit.

2.2 Maandelijkse activiteiten
Bingo
Vanaf februari 2014 vindt elke laatste 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. De hoofdprijzen van de Bingo
worden om en om gesponsord door de AH Oude Vest, AH Nieuwstraat en AH Ginnekenweg,
waar Stichting Tientjes hen zeer dankbaar voor is.
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 2017 is het aantal deelnemers van voorgaande jaren
ongeveer gelijk gebleven. De wandeling vindt elke laatste zondag van de maand plaats. De
wandeling wordt gesponsord door Odin Coöperatieve supermarkt.
In 2017 heeft Tientjesvrijwilliger Josjha Brans met zijn bedrijf The Queen of Club en i.s.m.
andere Tientjesvrijwilligers een aantal activiteiten bedacht en uitgevoerd:
Verhaal- en verteltoneel
Elke 1e vrijdagmiddag van de maand wordt “de Tientjesfontein” opengezet door Jacqueline
en Joshua komt er o.l.v. van hen een stroom van verhalen, gedichten en liederen vrij,
gebracht door het publiek. Data: maandelijks.
Nostalgiemiddag
Genieten van beeld en geluid van toen waarin deze keer een dertigtal hits voorbij zullen
komen uit diverse periodes! Data: vrijdag 20 januari; vrijdag 17 februari, vrijdag 17 maart.
Nostalgie De Lach of ik Schiet Show
Op deze vrijdagmiddagen komen opnieuw een aantal Nederlandse en Engelse fragmenten
en afleveringen van komische series voorbij uit de jaren 60 tm 90! Data: vrijdag 31 maart;
vrijdag 28 april; vrijdag 26 mei en vrijdag 23 juni.
Muziekcafé
Vrijdag 24 maart: Rocking Old Chap and Friends
Vrijdag 21 april: ADDJMUSIC met gastoptreden van Haze6
Donderdag 19 mei: Jannie and Friends
Vrijdag 17 juni: Page45
Vrijdag 18 augustus: Paula van Kuijck

Vrijdag 15 december: Kerstconcert Seniorenkoor Breda
Alle middagen werden goed bezocht.
Live registratie van concerten
Vrijdag 31 maart: Pink Floyd in Concert P-U-L-S-E
Vrijdag 28 april: Concert UB40 - Ahoy Rotterdam 2003
Vrijdag 23 juni: John Fogerty (CCR) - The long road home

Aantal bezoeker ≤ 5
Filmavond
Vrijdag 26 mei: Murphy’s WAR
Dinsdag 17 oktober: Alles over niets
Vrijdag 24 november: Who is Alice?
Vrijdag 15 december: As it is in Heaven
Aantal bezoeker (muv Murphy’s WAR): 20 a 25
Open Podium
The Queen of Clubs biedt deze middag onbekend zangtalent een podium! Data: vrijdag 9
juni; vrijdag 14 juli; vrijdag 8 september.

2.3 Uitspringende activiteiten afgelopen jaar:
Stadswandeling
Maandag 9 oktober: Tientjesvrijwilliger Martin Schenkels, die zich zijn hele leven al bezig
houdt met archeologie en geschiedenis wereldwijd, verzorgt vandaag een stadswandeling.
Aan het begin van de wandeling geeft hij een korte inleiding in de geschiedenis van Breda, 2
indelingen in hoofdtijdperken. Tijdens de wandeling ligt de nadruk op de archeologie, de tijd
van de 14e t/m de 17e eeuw. Wat er geweest is; wat er gevonden is en wat zich waar
bevond.
Sing-a-long
Gelegenheidsmeezingclub bestaande uit een zo’n 8 enthousiaste vrijwilligers van Tientjes/
bezoekers van het Rondeel. Ontstaan in de zomer van 2017 ter gelegenheid van Vredestipi/tenten-kamp. Op zondag 30 juli vond er voor het eens een Sing-a-long plaats in de
Stadsgallerij. Zo’n 3 a 5 keer voor een gelegenheid komen de leden samen om liedjes uit te
zoeken, teksten op te zoeken en liedjes te oefenen. Het repertoire bestaat uit bekende
Nederlands- en Engelstalige meezing hits. De tekst wordt tijdens de “Sing-a-long” getoond
op een groot scherm en de leden gaan tussen het meezingpubliek zitten.
Tijdens het weekend voor de mantelzorg op 10 en 12 november hebben er Sing-a-longs
plaatsgevonden. Op 22 december was er een speciale Kerst Sing-a-long, waarbij het
repertoire bestond uit bekende Nederlands- en Engelstalige kerstliedjes.
Persoonlijke ontwikkeling
I.s.m. SAMT heeft Tientjes een aantal cursussen en workshops gefaciliteerd:
* 2 SAMtrainingen tot ervaringsdeskundige vrijwilliger
* Zet eens ‘n andere bril op - i.s.m. IMW

* Rouw, depressie, beginnende dementie en eenzaamheid - i.s.m. Indigo
* Zelfcompassie – i.s.m. ervaringsdeskundige van SAMT
* Sterk door je netwerk – workshop i.s.m. Rode Kruis
* Spelen met aandacht – i.s.m. 2 ervaringsdeskundigen van SAMT
* WRAP – i.s.m. Fameus en 2 ervaringsdeskundigen van SAMT
* Huiselijk Geweld – i.s.m. WIJ o.l.v. onze gezamenlijke vertrouwenspersoon
* Grenzen in de 1-op-1 ondersteuning - i.s.m. Netwerk 1-op-1
* Verbindende Communicatie – i.s.m. trainer Henk Schim
* Sterk door je netwerk – cursus i.s.m. Rode Kruis
* Aandacht - workshop i.s.m. ervaringsdeskundige van SAMT
* Reanimatiecursus - i.s.m. Piet Matheeuwsen van Reanimatieleren.nl

2.4 Grote activiteiten 2017
De Activiteitenwerkgroep van Tientjes heeft dit jaar samen met ander Tientjesvrijwilligers
weer een aantal grote activiteiten bedacht en uitgevoerd:
Cultuurnacht Breda
Vrijdag 27 januari: Passie en doen waar het hart van gaat dansen. Verrassende
ontmoetingen geven het leven kleur! Zorg voor elkaar, zoek verbinding tussen mensen.
Proef de sfeer en laat je verrassen. Maak kennis met en geniet van ontluikende talenten
tijdens een doorlopend programma met in en om het gebouw een open podium op het
gebied van zang, muziek en theater, drumcirkel en exposities.
Vaste programma onderdelen:
* Performance Troost: vanaf 19.30 ieder half uur. Theatermaker Letizia Rompelberg brengt
een ode aan het leven dat niet altijd succesvol is.
* De Tientjesfontein: vanaf 20.00 ieder half uur. Een fontein van verhalen, gedichten en
liederen.
* SAMT Art Installation: een kleurrijk en interactief moodboard nodigt uit tot nadenken over
het thema Eenzaamheid. Bezoekers worden geprikkeld en uitgedaagd iets van woord of
beeld achter te laten.
* Jaren 60/70/80 in beeld en geluid
* 23.00 uur Afterparty
Paasbrunch
Op 2e Paasdag 17 april konden mensen naar het Rondeel komen om samen Pasen te vieren.
Het Rondeel was geopend van 12.00 tot 14.30 uur. Bezoekers konden genieten van een
uitgebreide Paasbrunch voor maar € 3,-. Het was gezellige middag waarbij de brunch erg
goed bezocht was met zo’n 30 deelnemers.
LenteFair
Op zondag 30 april hielden we een gezellige LenteFair met de gehele dag door diverse
workshops, infomarkt en kraampjes met diverse spullen. Met een openlucht huiskamer en
met elk uur een loterijtrekking waarbij leuke prijzen te winnen waren. De entree was gratis!
Tijd: 10.00-17.00 uur

Tientjes in de Tipi!
27 juli tm 3 augustus: Vredes-tipi/tenten-kamp in het kader van viering 350 jaar Vrede van
Breda. Achter de StadsGalerij, Oude Vest 34, werd een tentenkamp neergezet bestaande uit
vreedzame tipi's van de kunstenaar Ben Acket. De tipi's zijn beschilderd met de 7 chakra
kleuren en werden geplaatst in een spiraal met een doorsnede van 13 meter. In het midden
van die spiraal werd een vredevuur aangelegd dat 7 dagen en nachten lang brandend werd
gehouden. Het vuur nodigde uit tot inkeer, bewustwording en storytelling, elke avond tussen
19 en 22 uur. Overdag tussen 12 en 18 uur vullen de 7 tipi’s zich met allerlei activiteiten. In 1
van de tipi’s kon je kennis komen maken met Stichting Tientjes, De Tientjes Academie en De
Vrije Uitloop.

Seizoenopening Tientjes
Vrijdag 15 september: deze middag vond de bruisende opening van het nieuwe
Tientjesseizoen plaats in het Rondeel met een gevarieerd muzikaal programma! In het
voorprogramma individuele muzikale optredens. Rocking Old Chap & Friends vormden het
hoofdoptreden van deze middag.
Open weekend voor de Mantelzorg
Vrijdag 10 tm zondag 12 november: In het kader van het weekend voor de mantelzorg
opende het rondeel dit weekend haar deuren niet alleen voor mantelzorgers, maar voor
iedereen! Je kon je dit weekend laten verrassen door afwisselende voorstellingen en
ontmoetingen. Je kon kennis maken met Tientjes, onze activiteiten en diverse projecten.
Onze barzaal was het gehele weekend geopend van 10 tot 17 uur. Door 2 lakeien werden er
complimentjes uitgedeeld.
Vrijdag 10 november: Muzikale verrassingen
10.30 - 12.15 uur Nostalgieprogramma: beeld, nieuws en geluid uit de jaren 60 (TQC)
12.15 - 12.30 uur Presentatie over Tientjes/SAMT/ervaringsverhaal mantelzorger
13.30 - 14.45 uur Sing-a-long: meezingen met bekende Nederlands/Engelstalige liedjes
15:00 - 17:00 uur Open podium powered by The Queen of Clubs
Zaterdag 11 november: Verrassende voorstellingen
10.30 - 12.30 uur Verhaal- en Verteltoneel (The Queen of Clubs)
13.15 - 13.30 uur Presentatie over Tientjes/SAMT/ervaringsverhaal mantelzorger
14.30 - 17.00 uur Live muziek optreden Mingus & Band. Gespeeld wordt: jaren 50/ 60, Rock
& Roll, Country met een vleugje Tex Mex. Powered by The Queen of Clubs

Zondag 12 november: Verrassende ontmoetingen
10.30 - 13.30 Spel Hoe is ‘t? en lunch: leer jezelf en elkaar kennen
10.30 - 12.30 Archeologische Stadswandeling
14.00 - 14.15 uur Presentatie over Tientjes/SAMT/ervaringsverhaal mantelzorger
15.00 - 16.30 uur Sing-a-Long: meezingen met bekende Nederlands/Engelstalige liedjes
14.30 - 16.30 uur Archeologische Stadswandeling

2.4 Faciliteren van activiteiten
Naast het zelf organiseren van activiteiten bieden wij andere maatschappelijke organisaties
de mogelijkheid om gebruik te maken van het Rondeel. Hieronder een overzicht van de
organisaties en activiteiten:
Dag
Elke maandagmiddag
Elke maandagavond
Elke maandagavond
(m.i.v. september)
Elke woensdagavond
Elke 1e dinsdag vd maand
Elke 2e woensdag vd maand
Elke 2e donderdag vd maand
Elke 3e dinsdag vd maand
Elke 3e woensdag vd maand
(m.i.v. oktober)
3e of 4e donderdag vd maand
Elke laatste zaterdag van de
maand (m.i.v. september)
4 keer per jaar
Div. data
Enkele keren per jaar
Enkele keren per jaar
Enkele keren per jaar
Enkele keren per jaar
Enkele keren per jaar
Enkele keren per jaar
Een keer per jaar
(24 tm 26 december)

Organisatie
Stichting WIJ
Stichting BAS
Theatergezelschap "we vegen
de vloer aan"
Particulier
Depressie Vereniging
ABCafé
Wijkverpleegkundigen
Informele vereniging
Angele Evers

Activiteit
Fit for Life
Dansfun
Theatersport oefenen

Stichting KOMBO
LETSkring Mallemoer

Goede Maatjes
LETSCafé

Stichting Ypsilon
Stichting Tientjes / Stichting WIJ
Culturele Club Breda
Gemeente Breda
COC Tilburg
AH Oude Vest
Zuiderlicht
Lectorium Rosicrucianum
Organisatie Kerstherberg

Psysalon
SAMT
Vergadering
Vergaderingen/workshops
Vergadering
Workshop
Open dag
Lezing
Kerstherberg

Tafeltennis
Lotgenotengroep
ABCafé
Wijkverpleegkundig spreekuur
AD(H)D Café
Workshop Soulcollages

2.5 Korte evaluatie activiteiten 2017
Het aantal deelnemers bij bestaande activiteiten is vrijwel gelijk gebleven of iets gestegen.
Tientjes heeft in 2017 zeker meer activiteiten georganiseerd dan in 2016 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
Tientjes online
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.

Facebook Tientjes Breda
Facebook groep
Tientjesvrijwilligers
Facebook SAMT
LinkedIn groep Tientjes
LinkedIn bedrijfspagina Tientjes
Twitter @Tientjes_Breda
Twitter @Tientjesnet

Aantal likes:
Aantal leden:

2017 2015 2014
527 385 298
72

Aantal likes:
Aantal leden:
Aantal volgers:
Aantal volgers:
Aantal volgers:

32
87
42
271
1402

67
73
20
14
248 159
1452 1502

4.

Interne organisatie

4.1
Het bestuur
Het Bestuur 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: Hans Udo (mobiel 06-42990419)
 Directeur: Karin Holthuis, (mobiel 06-22443233)
 Directie secretaresse: Erica van der Muren
4.2

Organogram van Stichting Tientjes

4.3

Functieomschrijvingen

Bestuur
Voorzitter

Secretaris
Penningmeester
Directie
Directie

Administratief medewerker/
directiesecretaresse

Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting.
Heeft de algemene leiding van de stichting
en vertegenwoordigt de stichting naar
buiten toe.
Stelt de notulen op en behandelt de
binnenkomende post.
Voert de financiële administratie uit.
Voert het algemeen dagelijks beleid van de
stichting uit.
Heeft contact met het bestuur en de
vrijwilligers. Hierdoor is deze functie een
tussenschakel van deze twee lagen. Is
verantwoordelijk voor de algemene
dagelijkse leiding. De functie zorgt er ook
voor dat plannen uitgevoerd worden.
Directiesecretaresse ondersteunt de
directie. De kerntaken zijn o.a. notulen
opstellen en eindverantwoordelijk zijn voor
de schriftelijke stukken in de stichting.

4.4
Vrijwilligers
In 2017 is het aantal vrijwilligers bij stichting Tientjes Breda gelijk gebleven met circa 60
actieve vrijwilligers. In 2012 is Tientjes Breda begonnen met 7 vrijwilligers. Een aantal
vrijwilligers heeft wegens verschillende redenen de Stichting verlaten en daar zijn weer
nieuwe vrijwilligers voor in de plaats gekomen.
5.

2018

De actiepunten voor 2018 zijn vooral de activiteiten die in 2017 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 meer activiteiten in
de weekeinden te organiseren. Op het gebied van het aantal vrijwilligers, is het een doel om
nog meer vrijwilligers voor specifieke taken/functies te werven. 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.

