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STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

ACTIVITEIT VAN DE STICHTING.
De stichting heeft als doel : Het werven van fondsen en financiële ondersteuning
van de in Breda gevestigde stichting : Stichting Museum Breda – Polen
1939 – 1945 Generaal Maczek, kantoorhoudende te 4818 BA Breda, De La
Reijweg 95, en het door haar geëxploiteerde museum, mede maar niet
uitsluitend met het oog op realisering van nieuwe huisvesting voor het museum.
ALGEMEEN
De jaarrekening is, voor zover van toepassing, opgemaakt op basis van
historische kostprijs. De waarde van de activa en passiva geschiedt, voor zover
niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Resultaten worden toegerekend
aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd, zowel positief als negatief.
De jaarrekening 2016 is opgemaakt over het kalenderjaar , zijnde van 1 januari
2016 tot en met 31 december 2016.
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STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM
Toelichting op de balans per 31 december 2016.
Materiële vaste activa.
Per balansdatum 31 december 2016 zijn er geen materiële vaste activa
aanwezig. Indien deze wel aanwezig zijn worden zij gewaardeerd tegen de
aanschaffingsprijs en afgeschreven op basis van economische levensduur.
Voorraden.
Per balansdatum 31 december 2016 was er een voorraad postzegels
aanwezig ten bedrage van € 130,00.
Vorderingen op korte termijn.
Rente spaarrekening Rabobank 2016

€ 23,00.

Liquide middelen.
Dit betreft het banksaldo bij de Rabobank Breda per 31 december 2016
en is in overeenstemming met het door de bank opgegeven saldo per die
datum.
Eigen vermogen.
Het eigen vermogen is opgebouwd uit het positieve en negatieve resultaat
over de periode 8 september 2010 tot en met 31 december 2016.
Reserves.
Er zijn per 31 december 2016 geen reserves voorzien.
Schulden korte termijn.
Hieronder zijn opgenomen de te betalen bankkosten over het 4e kwartaal 2016.
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STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM
Toelichting op de Staat van baten en lasten 2016.
Algemeen.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen bijdragen van
fondsen en/of particuliere personen. Tevens door verkoop van postzegels onder
aftrek van kosten voor het aanmaken van deze postzegels.
Anderzijds de kosten en andere lasten van de periode waarover de Staat van
baten en lasten is opgemaakt.
Resultaatbepaling.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-ontvangsten en
kosten en andere lasten in het kalenderjaar met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in de periode
waarin goederen zijn geleverd, alsmede giften zijn ontvangen.
Lasten welke hun oorsprong vinden in de verslagperiode worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto baten.
De netto baten betreffen de ontvangen giften in de verslagperiode en de
eventueel aan derden geleverde goederen.
Afschrijvingen.
Daar geen materiële vaste activa in de verslagperiode zijn aangeschaft of per
het einde van het vorige boekjaar aanwezig waren, hoefden er geen
afschrijvingen plaats te vinden.
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Bijlage
STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM
JAARVERSLAG 2016
De oprichting van de Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum
heeft plaatsgevonden op 8 september 2010.
De Stichting is op 13 september 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Breda, onder dossiernummer 50805444.
Het doel van de Stichting is : Het werven van fondsen en de financiële ondersteuning van de in Breda gevestigde stichting: Stichting Museum Breda – Polen
1939 – 1945 Generaal Maczek, kantoorhoudende te 4818 BA Breda, De La
Reijweg 95 , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Zuidwest-Nederland, onder dossiernummer 41103415, en
het door haar geëxploiteerde museum, mede maar niet uitsluitend met het oog
op realisering van nieuwe huisvesting voor het museum, en het verrichten van
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
In de verslagperiode zijn giften ontvangen tot een bedrag van € 3.115,00,
waaronder begrepen een bedrag van € 250,00 van de Van Tilburg-Bastianengroep B.V. te Breda en € 500,00 van de Nationale Landstorm Commissie te Den
Haag. Tevens een bedrag van € 100,00 van Ackdentoh Tandzorg B.V. in
Oosterhout en € 75,00 van VDA Geveltechniek B.V. te Raamsdonksveer.
De overige giften zijn voornamelijk van privépersonen ontvangen.
De Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum heeft in 2016
1 project ten behoeve van het museum ondersteund. Dit project betrof een bijdrage
aan de aanschaf van 16 stuks Banners.
Het bestuur van de Stichting Museum Breda – Polen 1939-1945 was hiermee zeer
ingenomen.
In 2011 heeft de stichting een postzegel laten bedrukken met de afbeelding
van Generaal Maczek en het logo van de 1e Poolse Pantser Divisie. Deze postzegel wordt in de museumshop per vel van 10 stuks verkocht en tevens als
reclame voor eigen post gebruikt.
Het bestuur van de stichting heeft zoveel als nodig vergaderd in verband met de
voortgang van haar activiteiten.
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