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Janny Vos 
Ze is het gezicht van de Business Friends van BredaPhoto. Een mooie club ondernemersvrienden met 
hart voor hun stad en voor het bedrijfsleven. Ondernemers met kleine en grote bedrijven die mensen 
willen verbinden, jonge ondernemers willen stimuleren en zichzelf willen laven aan een prachtige 
fototentoonstelling die zes weken lang op verschillende plekken in hun stad te zien is. 
 
Allround netwerker 
Janny straalt een warme betrokkenheid uit op BredaPhoto. De rol als coördinator past haar als haar 
bruingeruite jas. Ze is kunstkenner en -bemiddelaar, is een allround netwerker die altijd aan staat voor 
verbindingen en dol op Breda. Als kind al voelde ze de opwinding als het Dordtse gezin over de 
Moerdijk richting het Bourgondishe Breda reed. “Breda was bruisend, interessant en avontuurlijk. En 
dat is het nog steeds”, glimlacht Janny. 
 
Vriendschap en vertrouwen 
Ze neemt haar taak als coördinator bij de Business Friends serieus; op een open en ontspannen 
manier.  
“Stap één is verbinden,” legt Janny uit. “Dat doe je vanuit vriendschap en vertrouwen. Netwerken is 
niets anders dan de ander iets gunnen. Ik ken zoveel mensen en zie zo vaak mogelijkheden voor 
verbinding. Dat ik nu mensen warm kan maken voor BredaPhoto is een voorrecht.” 
 
De wereld in Breda 
Op de vraag hoe ze dat doet, antwoordt Janny: “Wie van Breda houdt, wil graag iets terugdoen voor 
de stad. Ondernemers hebben het daarover met elkaar, en ik meng me met plezier in die gesprekken. 
BredaPhoto is dé kans om iets te doen voor Breda. De wereld komt naar Breda voor de tentoonstelling 
en tegelijkertijd is hier de wereld te vinden. Het thema is zo relevant en de foto’s zijn zo prachtig. En 
dat is niet alleen in 2020, dat is over twee jaar weer. Uiteraard hoop ik dat we dan met alle Business 
Friends over de expo’s kunnen slenteren en kunnen proosten op onze verbinding.” 
 
Vorige week is een relatie van Janny business friend geworden. “Hij ziet BredaPhoto als een kans om 
aan te haken bij een netwerk dat kansen biedt aan jonge kunstenaars. Kunst geeft letterlijk een andere 
kijk op de zaak, en dat is inspirerend en ook noodzakelijk. Hij vertelde me dat hij het als ondernemer 
belangrijk vindt dat zijn relaties weten waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. ‘Ik laat ze dan ook trots 
weten dat ik doneer aan BredaPhoto’. 
Daar wil ik aan toevoegen dat het fiscaal interessant is om BredaPhoto te sponsoren.” 
 
Trots op Breda 
“Ik ben erg blij met het aantal bezoekers. Het zegt veel over de relevantie en de kwaliteit van de 
exposities. Ik ben trots op Breda en de afspraken die we konden maken in verband met de 
coronamaatregelen. In een grote crisis als deze is het heel bijzonder dat dit festival door kan gaan. Het 
is een cultureel-sociaal uitje voor veel mensen. En dat doen ze nu alleen of met z’n tweeën. Het is 
geweldig om te zien dat BredaPhoto voor zoveel mensen een intense beleving biedt. Letterlijk met 
zicht op belangrijke zaken in de wereld. Niet alleen wat ons vandaag overkomt, hier en nu, maar 
alledaagse dingen die mensen in alle delen van de wereld treffen, ontroeren en troosten.” 
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