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Stichting Museum Breda – Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek, Breda
Toelichting voor waardering en resultaatbepaling.
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 Zoudtlandtkazerne 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 Zoudtlandtkazerne 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.
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.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
TOELICHTING OP DE BALANS
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen. Zij worden berekend op basis van de economische levensduur.
Zie bijlage : Inventarisstaat, pag. 11
Vorderingen
Dit betreft een bedrag te vorderen B.T.W. over 2016 en rente spaarrekening.
Financiële middelen
Deze zijn in de balans opgenomen overeenkomstig de banksaldi per 31 december 2016.
Er wordt doorlopend een kassaldo aangehouden om kleine uitgaven te doen.
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Stichting Museum Breda – Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek te Breda
Vervolg Toelichting voor waardering en resultaatbepaling.
Eigen Kapitaal
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 2016 heeft de exploitatie in een negatief saldo geresulteerd van € 7.381,00.
Het negatief resultaat is op het Eigen Kapitaal in mindering gebracht zodat dit per het einde van
het boekjaar € 18.402,00 bedraagt.
Reserves
Er is per 31 december 2016 een bestemmingsreserves voorzien, voor :
Folders museum € 980,00.
De overige bestemmingsreserves per 31 december 2015 zijn in mindering gebracht op de
aankopen hiervan en/ of de exploitatiekosten.
Kortlopende schulden
In verband met onderzoek naar een nieuwe vestigingsplaats voor het museum, heeft de gemeente
Breda een subsidie verleent van € 47.499,00.
De overige schulden zijn opgenomen op basis van nominale waarden.
Verder betreft dit nog te betalen bankkosten over het 4e kwartaal 2016 en een te betalen
declaratie reiskosten , en drukwerk voor het scholenproject eind oktober 2016.
Belastingen
Per einde boekjaar 2016 is er niets verschuldigd aan belastingen.
Financiële verplichtingen
Per het einde van het boekjaar 2016 zijn er geen financiële verplichtingen aangegaan.
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Stichting Museum Breda – Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek te Breda
Toelichting op de balans 2016.
ACTIVA
Bedrijfsmiddelen.
Hierop vindt een jaarlijkse afschrijving plaats van 33 1/3 % van de aanschafwaarde.
Bij een aanschafwaarde lager dan € 450,00 per stuk worden deze rechtstreeks ten laste van de
exploitatie gebracht.
Vorderingen op korte termijn.
Te ontvangen rente betreft rente op een spaarrekening bij de Rabobank.
Over het boekjaar 2016 is een bedrag van € 109,00 terug te vorderen aan B.T.W.
Financiële middelen.
Dit betreft de direct beschikbare middelen van het museum op 31 december 2016.

PASSIVA.
Kapitaal.
Dit is opgebouwd uit het kapitaal op 1 januari 2016, zijnde
Negatief exploitatie-resultaat over het boekjaar 2016

€ 25.783
€ 7.381 -/-

Het kapitaal op 31 december 2016 bedraagt

€. 18.402
=======

Reserves.
Per het einde van het boekjaar 2016 is er één bestemmingsreserves aanwezig.
Folders museum
€ 980
======
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Stichting Museum Breda – Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek te Breda
Vervolg Toelichting op de balans 2016.
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.
Belastingen.
Er is geen af te dragen omzetbelasting over het boekjaar 2016 verschuldigd. Af te dragen
c.q te ontvangen omzetbelasting wordt via een door de Belastingdienst vastgestelde formule
berekend.
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Stichting Museum Breda – Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek Museum
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
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 2016 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.
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.

Baten
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.
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 zijn begrepen onder de afschrijvingen ,
boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op
vervangende investeringen.
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Stichting Museum Breda – Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek te Breda
Toelichting op de Staat van baten en lasten 2016.
Baten.
Donaties “Vrienden Museum”
Donaties bezoekers museum
Overige bijdragen

€ 2.007
€
385
€ 3.000
€ 5.392

Verkoop diverse artikelen ( zie specificatie pag.2)
Diverse baten
Rente spaarrekening

€
€
€

828
0
37

Totaal baten

€ 6.257

Lasten
Inkoop diverse artikelen ( zie specificatie pag. 2)

€

721

Afschrijvingen
Inventaris en inrichting
€
Computer en toebehoren
( incl.correctie 2015)
€
Beamer
€
Website bibliotheek
€ 688
Adlib module militaire registratie (correctie 2015) € ( 982)
Bergjager
€
Promotievideo
€ 120

0
24
34
380
€

264

€

107

Onkosten vrijwilligers.
Studiekosten
Reiskosten
Overige personeelskosten

€
0
€ 107
€
0

Transporteren

€

8

1.092

_______

€ 6.257

Stichting Museum Breda – Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek te Breda
Vervolg Toelichting op de Staat van baten en lasten 2016.
Transport

€

1.092

€ 6.257

Kosten gebouwen
Schoonmaakartikelen
Diversen

€

10
€

33
€
43
€ 3.500

Onderzoekkosten nieuwbouw
Bestuurskosten.
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Diversen

€

€
730
€

637
61
€ 1.428

Kosten museum.
Vlaggen-banners – e.d.
Overige kosten incl. verhuizing

€ 2.899
€ 610
€

3.509

€
57
€ 176
€ 226
€ 1.581
€ 209
€ 151
€
22
€ 1.644
€

4.066

Algemene kosten.
Contributie en abonnementen
Verzekeringen
Kantoorartikelen
Kosten automatisering
Porti en verzendkosten
Bankkosten
Diverse kleine uitgaven
Niet verrekenbare omzetbelasting
Totale kosten

€ 13.638

Exploitatie-resultaat ( negatief)

€ (7.381)
=======
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Bijlage 2 :

Pagina 11

Jaarverslag 2016.
Stichting Museum Breda-Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek.
Het jaar 2016 was enerzijds noodgedwongen zeer rustig vanwege het gesloten zijn van de
exposities, maar anderzijds heel druk met het zoeken naar een geschikte nieuwe locatie en alles
wat daarmee samen hangt. De vraag welke steeds gesteld werd was, gaan we naar een bestaand
pand of kiezen we voor nieuwbouw en welk kostenplaatje zit daar aan vast.
Uiteindelijk is de keus gemaakt voor nieuwbouw en bij voorkeur naast het Pools Ereveld aan de
Ettensebaan in Breda.
Hiervoor is een commissie in het leven geroepen met deskundigen welke dit gaan begeleiden.
Tevens is een commissie gevormd voor fondswerving om de benodigde gelden aan te trekken
voor het nieuw te bouwen Generaal Maczek Memorial. 2017 wordt hiervoor een belangrijk jaar.
Bestuurslid Peter Haagh is in enkele overleggroepen actief en heeft intensief contact met een
medewerkster van de gemeente Breda.
Bij de ontwikkelingen naar een nieuw museum moet er een gezamenlijke zoektocht zijn om de
diverse ambities af te stemmen met als doel een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de
verwachtingen en mogelijkheden voor het toekomstige museum. Er is overleg met
vertegenwoordigers en belanghebbenden vanuit de provincie Noord Brabant, Erfgoed Brabant en
andere militaire erfgoed locaties. Zij onderstrepen het unieke karakter van het verhaal en de
collectie van het Generaal Maczek Museum. Het betreft 3 punten welke hierbij van belang zijn :
A( een helder verhaal) ; B ( welke locatie sluit goed aan op het vertellen en beleven van dat
verhaal); C ( de financiën ).
In januari 2016 werd een voorlichtings- en discussieavond georganiseerd voor alle vrijwillige
medewerkers van het museum. Daarbij werden zij op de hoogte gebracht van alle
ontwikkelingen tot dusver en werd hen gelegenheid geboden daarover in discussie te gaan.
Ook de commissie Zichtbaarheid heeft zich in 2016 niet onbetuigd gelaten. Op de
geboortedatum, 31 maart , van Generaal Maczek , hebben zij gezorgd dat hierover een uitgebreid
artikel in BN De Stem werd gepubliceerd. Tevens hebben zij enkele lezingen en
filmvoorstellingen verzorgd in dit jaar. Ook hebben zij verschillende scholen bezocht en op twee
ervan een les verzorgd over de bevrijding van Breda door de 1e Poolse Pantser Divisie. Direct na
het jaarlijkse herdenkingsweekend, eind oktober hebben ca 200 basisleerlingen van groep 8, deel
genomen aan het zogenaamde “tankproject”. Dit zal de komende jaren een vervolg krijgen.
Vermeldingswaard is ook dat 2 “oud”journalisten van BN De Stem , zijnde de heren Lokhoff en
Nierse zich als vrijwilliger bij het museum hebben aangesloten. Een van hen zal zich gaan
richten op een diepgaand historisch onderzoek.
Het bestuur heeft maandelijks haar vergaderingen gehouden met daarin begrepen de
huisvestings- onderdelen. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur iedere 2 weken overleg over
lopende aangelegen-heden gehad.
In 2016 is ook vaart gezet achter de ontwikkeling van een nieuw museum. Bestuurslid P. Haagh
heeft hierover een uitgebreid artikel geweid in de 3 maandelijkse nieuwsbrief voor alle
vrijwilligers, vrienden en donateurs. De 3 belangrijkste punten waarop dit gestoeld moet zijn ,
betreffen :
-

Een helder verhaal
Welke locatie sluit goed aan op het vertellen en beleven van dat verhaal
De financiën

1.

Als locatie voor de nieuwbouw is gekozen het terrein naast het Pools Militair Ereveld aan de
Ettensebaan te Breda.
In juli is een projectteam gestart met als kern 2 adviseurs die veel ervaring hebben met beheer,
projectbouw en bouwmanagement. Ook de gemeente Breda is hierbij nauw betrokken en is zeer
positief over het overleg met het team. De Oorlogsgravenstichting is hier eveneens nauw bij
betrokken.
Om de investering te bekostigen is een tweede team geformeerd, zijnde de werkgroep
“Fondswerving Generaal Maczek Memorial “. Voor dit team is een projectplan sponsoring
opgesteld.
Er is aan 2 architectenbureau’s opdracht verstrekt om voorlopige ontwerpen te maken.
De gemeente Breda heeft een bedrag van ca € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor verkenning en
ontwikkeling van de nieuwe locatie.
Het museum heeft ook een intentieverklaring getekend voor het provinciaal samenwerkingsprogramma Crossroads en de regionale samenwerking geleid door Landstad De Baronie.
Door de verschillende werkgroepen is in 2016 hard gewerkt om tot een nieuw informatie-/
documentatiecentrum te komen.
Daarnaast is gekeken naar locaties waar kortdurende exposities kunnen worden gehouden.
Op 8 juli 2016 is afscheid genomen van de Poolse ambassadeur Dr. Jan Borkowski in Den Haag.
Hierbij werd aan het Generaal Maczek Museum een schriftelijke dankbetuiging/ waardering
uitgereikt voor al het werk dat de organisatie met al haar vrijwilligers doet ter nagedachtenis aan
de Poolse inzet.
De heer Dr. Piotr Perczynski, tweede man op de ambassade, nam eveneens afscheid maar blijft
in Nederland wonen en is toegetreden tot het sponsorteam. Deze brengt de zo noodzakelijk
kennis van de Poolse kanalen mee en er was al goede en intensieve samenwerking de laatste
jaren.
Op 29 en 30 oktober heeft de traditionele herdenking van de bevrijding van Breda
plaatsgevonden.
Zaterdag 29 oktober werd het “Tankproject “ officieel geopend wat ondersteund werd door een
Pools militair muziekkorps. Dit korps trad eveneens op tijdens de herdenkingen op de begraafplaatsen Vogelenzanglaan en Ettensebaan.
Verder komen er nog regelmatig schenkingen voor het museum binnen, zoals een grote donatie
van boeken en materialen van de in 2015 overleden veteraan Wlad Kohutnicki.
Via de erfgenamen van de overleden heer Jos van Alphen heeft het museum veel materiaal
ontvangen, zoals boeken, foto’s en andere artikelen.
Het museum is daar erg blij mee.
De verantwoordelijke bestuursleden voor conservatie en algemeen beheer zijn samen met hun
vrijwilligers wekelijks bezig met het gereedmaken van initiële spullen voor gebruik en
digitalisering van al deze museale bezittingen in de depotlocatie.
Het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor alle vrijwilligers, in welke hoedanigheid 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, 28 februari 2017
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