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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
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3. WINST EN VERLIESREKENING 2017 
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4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING. 

4.1 Activiteiten van de onderneming 
De Stichting heeft ten doel:  

 het bijeenbrengen en in standhouden van en het aankweken van belangstelling voor 
voorwerpen en bescheiden, betrekking hebbende op de periode van de Tweede Wereldoorlog, 
speciaal op het toenmalig gebeuren in Breda en omgeving, zowel wat de bevolking betreft als 
wat de Duitse bezetters en Geallieerden betreft, zulks in de meest uitgebreide betekenis 
genomen. 

 Het tentoonstellen en in bruikleen en/of bewaring geven van deze voorwerpen en bescheiden. 
 Het verspreiden van kennis omtrent deze voorwerpen en bescheiden. 
 Al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

 
De activiteiten van het museum werden tot 1 april 2015 uitgeoefend in 2 gebouwen van de Trip van 
Zoudtlandt kazerne te Breda.  
In deze 2 gebouwen werden enkele ruimten om niet door het Ministerie van Defensie beschikbaar 
gesteld. In verband met uitbreiding van activiteiten door het Ministerie in de Trip van Zoudtlandt 
kazerne moesten de ruimten van de tentoonstellingen op 1 april 2015 ontruimd zijn.  
 
Alle materialen zijn tijdelijk opgeslagen in een gebouw van Defensie in de Korte Raamstraat te Breda. 
De ruimte waarin de bibliotheek was gevestigd en de bestuurskamer alsmede de shop en filmruimte 
zijn voor het einde van het jaar 2015 ontruimd.  
 
De bibliotheek is nu ondergebracht bij het Bredaas Archief en in een ander gebouw van de kazerne 
kan gebruikt gemaakt worden van een ruimte voor bestuur en eventuele lezingen en film voor kleine 
groepen. 
 

4.2 Algemeen 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
 

4.3 Waardebepalingsgrondslagen voor de balans 

4.3.1 Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. Zij worden berekend op basis van economische levensduur. 
 
Zie bijlage 1: Inventarisstaat 
 

4.3.2 Vorderingen 
Deze worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 

4.3.3 Financiële middelen 
Deze zijn in de balans opgenomen overeenkomstig de banksaldi per 31 december 2017. 
Dit geldt evenzo voor het kassaldo per 31 december 2017. 
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4.3.4 Eigen Kapitaal (Eigen Vermogen) 
Het eigen kapitaal is opgebouwd uit positieve exploitatiesaldi van de afgelopen jaren. 
Dit eigen kapitaal is vrij besteedbaar en om eventuele negatieve exploitatiesaldi te kunnen 
dekken. In 2017 heeft de exploitatie in een negatief saldo geresulteerd van € 2.770,-.             
 
Een positief of  negatief  resultaat wordt aan het Eigen Kapitaal  toegevoegd c.q. in mindering 
gebracht. 
 

4.3.5 Reserves 
Bestemmingsreserves worden tegen nominale waarde op de balans opgenomen. 
 

4.3.6 Kortlopende schulden 
De overige schulden zijn opgenomen op basis van nominale waarde. 
 

4.3.7 Belastingen 
Te betalen c.q. te ontvangen belastingen worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 

4.3.8 Financiële verplichtingen 
Indien er per het einde van een boekjaar financiële verplichtingen zijn aangegaan worden deze in de 
jaarrekening opgenomen. 
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4.4 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 

4.4.1 Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verkochte goederen en 
verrichte diensten enerzijds , en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd 
tegen historische kostprijzen. 
Er zijn tot en met het boekjaar 2017 geen begrotingscijfers opgesteld voor het museum daar er weinig 
richting is aan te geven in verband met de tijdelijke sluiting van het museum. Ten tijde van de 
opstelling van dit jaarrapport wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe vestigingsplaats, alsmede 
ontwerpen gemaakt. 
 

4.4.2 Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra ze 
voorzienbaar zijn. 
 

4.4.3 Netto-omzet 
De vrijwillige bijdragen betreffen giften in verband met lezingen, bijdrage donateurs en particulieren. 
Daarnaast de opbrengst van de in dit boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten. 
 

4.4.4 Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van 
de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.  
Boekwinsten en – verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht 
op vervangende investeringen. 
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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

5.1 ACTIVA 
 

5.1.1 Bedrijfsmiddelen 
Hierop vond een jaarlijkse afschrijving plaats van 20 % van de aanschafwaarde. 
Bij een aanschafwaarde lager dan € 450,00 per stuk worden deze rechtstreeks ten laste van de 
exploitatie gebracht. 
 

5.1.2 Vorderingen op korte termijn 
Te ontvangen rente betreft rente op een spaarrekening bij de Rabobank. 
Over het boekjaar 2017 is een bedrag van € 13,00 terug te vorderen aan B.T.W. 
Aan stichting Generaal Maczek Memorial is een voorschot verstrekt om aan haar verplichtingen te 
voldoen. 
 

5.1.3 Financiële middelen 
Dit betreft de direct beschikbare middelen van het museum op 31 december 2017 (Zie specificatie). 
 
 

5.2 PASSIVA 
 

5.2.1 Vermogen 
Dit is opgebouwd uit het vermogen op 1 januari 2017, zijnde   € 18.402 
Exploitatieresultaat over het boekjaar 2017       €  (2.770) 
 
Het vermogen op 31 december 2017 bedraagt      €.15.632 
             ======= 

5.2.2 Reserves 
Per het einde van het boekjaar 2017 waren er bestemmingsreserves aanwezig. 
Folders museum          €     980 
             ======= 
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5.2.3 Schulden op korte termijn 
De drukkerij die een nieuwe folder heeft ontwikkeld en deze heeft gedrukt, heeft relaties benaderd 
om de kosten hiervan te financieren.  
Deze actie heeft over 2008 en 2009 een bedrag opgeleverd van € 2.050,00. 
 
De folder is in 3 talen gedrukt, Nederlands, Engels en Pools, dit heeft veel tijd in beslag genomen. 
Deze folder is in 2012 verschenen en de kosten bedroegen € 1.070,00. Het restant van € 980,00 blijft 
beschikbaar als aanvulling indien de folder nodig is. 
 
Door de Stichting “Vrienden van het Generaal Maczek Museum” zijn in eerdere jaren bijdragen gestort 
inzake aankopen voor het museum. Hiervan is in 2014 een bedrag besteed van € 1.900,00 voor 
aankoop van een “Bergjager”.  
Door de Stichting Vrienden van het Generaal Museum is een storting gedaan voor aanvulling ten 
bedrage van € 700,00 in verband met de aankoop van de ´Bergjager`. 
 
Vanwege de tijdelijke sluiting van het museum worden er geen grote investeringen gedaan.  
 

5.2.4 Belastingen 
Er is geen af te dragen omzetbelasting over het boekjaar 2017 verschuldigd.   
Af te dragen c.q. te ontvangen omzetbelasting wordt via een door de Belastingdienst vastgestelde 
formule berekend. 
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5.3 Toelichting op de Staat van baten en lasten 2017 
 
Baten 
 
Donaties “Vrienden Museum”    €   1.408 
Donaties bezoekers museum    €      330 
Overige bijdragen     €      100  
 
        €   1.838 
 
Verkoop diverse artikelen ( zie specificatie pag.2)  €    1.216   
Diverse baten       €       107      
Rente spaarrekening      €           9 
 
Totaal baten         €    3.170 
 
 
Lasten  
 
Inkoop diverse artikelen ( zie specificatie pag. 2)  €     231  
 
Afschrijvingen 
DVD schermen      €       1 
LCD schermen      €       1 
Inventaris en inrichting     €       1  
Computer en toebehoren     €       1 
Beamer       €       1 
Website bibliotheek     €       0 
Adlib module militaire registratie    €       0 
Bergjager      €   380 
Promotievideo      €       0 
 
        €      385 
 
Onkosten vrijwilligers. 
 
Studiekosten      €       0 
Reiskosten      €     83 
Overige personeelskosten    €     54 
 
         €    137  _______ 
 
Transporteren                   €    753       €   3.170 
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Transport       €    753  €   3.170 
 

Kosten gebouwen  
 
Schoonmaakartikelen     €       0    
Diversen      €   143   
        €     143 
   
Onderzoekkosten nieuwbouw     €         0 
 
 
Bestuurskosten. 
 
Reis- en verblijfkosten     €    308 
Representatiekosten     €  1.239   
Diversen      €       29    
 
        €  1.576 
Kosten museum. 
 
Vlaggen-banners – e.d.     €        0 
Overige kosten incl. scholenproject   €    826 
 
        €     826 
 
 
Algemene kosten. 
 
Contributie en abonnementen    €    160    
Verzekeringen      €    468 
Kantoorartikelen     €    255  
Kosten automatisering     €    985 
Porti en verzendkosten     €    171 
Bankkosten      €    131  
Diverse kleine uitgaven     €    200   
Niet verrekenbare omzetbelasting   €    272 

€  2.642 
 
Totale kosten         €  5.940 
 
Exploitatieresultaat ( negatief)                ( €  2.770) 
          ======= 
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BIJLAGE 1: INVENTARISSTAAT 
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BIJLAGE 2: TOELICHTING NAMENS HET BESTUUR  

 

Stichting museum Breda – Polen 1939 – 1945  Generaal Maczek.  
 
Vanaf 1 januari 2008 heeft het museum een ANBI-status van de Belastingdienst onder nummer  
808674249. Dit wil zeggen dat belastingplichtigen onder voorwaarden giften mogen aftrekken op hun 
belastingaangiften. 
 
Het jaar 2017 was voor het museum wederom een sober jaar in verband met het gesloten zijn van de 
exposities vanaf 1 april 2015. Anderzijds was het een heel druk jaar vanwege allerlei besprekingen en 
bijeenkomsten van commissies m.b.t. de realisatie van een nieuw te bouwen Memorial. Dit betrof 
vooral de daarvoor benodigde financiële middelen. Dit is een moeizame weg welke daarvoor 
bewandeld  moet worden. 
De keuze waar het nieuwe gebouw moet komen is reeds in een eerder stadium bepaald, n.l. bij het 
Pools Militaire Ereveld aan de Ettensebaan te Breda. 

 
Er zijn goede contacten met andere musea in Brabant wat positief is voor allen. Er is frequent contact 
met vertegenwoordigers en belanghebbenden vanuit de provincie Noord Brabant, Erfgoed Brabant, 
Crossroads , vfonds en andere erfgoedlocaties. Zij onderstrepen het unieke karakter van het verhaal 
en de collectie van het Generaal Maczek Museum. Tevens is er intensief contact met de wethouder en 
een ambtenaar cultuur van de gemeente Breda. 
 
Eind januari 2017 werd een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers van het 
museum. Door bestuurslid Peter Haagh werd uitleg gegeven over de voortgang van het Memorial 
project. Ed Cuber heeft daarna een korte Duitse documentaire vertoond uit het filmarchief. Hierna 
volgde een gezellig samenzijn. 
 
De commissie Zichtbaarheid heeft ook in 2017 diverse activiteiten georganiseerd. Dit betrof bijeen- 
komsten met lezingen en films. 
In augustus heeft de commissie een open dag gehouden met betrekking tot Crossroads. Dit heeft 
plaatsgevonden bij het Pools Militaire Ereveld aan de Ettensebaan te Breda. Hierbij werd bij enkele 
graven een verhaal verteld van een Poolse militair die daar begraven ligt. 
Ook hebben zij eind oktober weer het scholenproject verzorgd waarvoor circa 400 leerlingen van 
groep 8 van basisscholen zich hadden aangemeld. Dit zal een jaarlijks terugkerende activiteit gaan 
worden. 
 
Er zijn in 2017 ook enkele vrijwilligers of partner van een vrijwilliger overleden. Het bestuur heeft de 
nabestaanden veel sterkte gewenst bij het verwerken van het verdriet. 
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In 2017 heeft het bestuur weer haar reguliere maandelijkse vergaderingen gehouden. Hierbij werd de 
stand van zaken betreffende het Memorial uitgebreid aan de orde gesteld, voornamelijk wat de 
financiering betreft. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur maandelijks overleg over lopende 
aangelegenheden gehad.   
Op verzoek van de commissie Zichtbaarheid zal er bij toerbeurt een vrijwilliger bij de 
bestuursvergaderingen als toehoorder aanwezig zijn.  

 
In het 2e kwartaal is de Stichting Generaal Maczek Memorial opgericht, 
waarbij 2 bestuursleden van het museum in het stichtingsbestuur zijn 
vertegenwoordigd. Onder het bestuur van deze Stichting fungeren 2 
werkgroepen te weten het bouwteam en het Comité Fondsenwerving.    
Het bestuur van het Memorial vergadert elke 4 weken en daarnaast hebben 

de werkgroepen ook frequent overleg. 
 
De nieuwe Poolse consul, mevrouw Renate Kowalska, heeft op 24 januari 
een kennismakingsbezoek aan het bestuur van het museum gebracht. 
      
De voorzitter en een bestuurslid alsmede een delegatie van de gemeente 
Breda hebben een bezoek aan het Ministerie van Cultuur in Warschau 
gebracht. Tevens hebben zij Wroclaw bezocht (partner- stad van Breda) om 
te overleggen over samenwerking en steun op museaal gebied.  Hiertoe 
zijn zij graag bereid en er is inmiddels een intentieverklaring opgesteld en 
ondertekend door beide partijen. Deze is inmiddels begin 2018 getekend. 

 

 
 
Daarnaast zijn er op andere fronten contacten geweest, zoals een groep Poolse studenten van de 
Nationale Film- en TV school uit Londen welke opnamen hebben gemaakt in relatie tot Maczek. 
Er kan gesteld worden dat de interesse uit Polen met betrekking tot W.O. II steeds groter wordt. 
 
Ook mag vermeld worden dat het museum enkele onderdelen van een neergeschoten Vickers 
Wellington R 1322 , welke bij de drooglegging van een stuk IJsselmeer tevoorschijn is gekomen, heeft 
ontvangen. Deze Britse bommenwerper had een Poolse bemanning aan boord toen het door de 
Duitsers werd neergeschoten. 
 
Verder komen er regelmatig schenkingen voor het museum binnen, soms zelfs uit andere werelddelen. 
Het museum stelt deze schenkingen zeer op prijs, hoe groot of klein deze ook zijn. 
Alle schenkingen worden geregistreerd en de schenker ontvangt altijd een kopie van de registratie. 
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De verantwoordelijke personen voor conservatie en algemeen beheer zijn samen met hun vrijwilligers 
wekelijks bezig om alles te digitaliseren met daarbij een korte omschrijving van de artikelen en foto.  
Dit is zeer accuraat werk en vergt veel tijd. 
 
Per kwartaal worden, middels een nieuwsbrief,  de medewerkers, vrienden, donateurs en/of anderen, 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten binnen het museum. 

 
Het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor alle vrijwilligers, die op welke manier ook, voor 

het vele en vaak in moeilijke omstandigheden 
gedane werk ten behoeve van het museum. Alle 
vrijwilligers, inclusief het bestuur, doen dit 
zonder daarvoor een geldelijke vergoeding te 
ontvangen, alleen gemaakte kosten kunnen 
worden vergoed. 
 
 
 

 
Breda, 18 februari 2018 
 
Het Bestuur 
 


