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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 gebruik 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. 
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4.3  Waarderingsgrondslagen 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 2018. Dit 

geldt eveneens voor het kassaldo per 31 december 2018. 

4.3.4  Eigen kapitaal (Eigen Vermogen)  

Het eigen kapitaal is opgebouwd uit de exploitatiesaldi van de afgelopen jaren. 

Dit eigen kapitaal is vrij besteedbaar en om eventuele negatieve exploitatiesaldi te kunnen 

dekken. In 2018 heeft de exploitatie in een negatief saldo geresulteerd van € 2.545,00. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



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 2018 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 worden werkzaamheden voor een nieuwe vestigingsplaats verricht 

door de Stichting Generaal Maczek Memorial. 

 

4.4.2   Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten van het verslagjaar met 

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het Jaar 

waarin 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 2018 

 

 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 op een spaarrekening bij de Rabobank.   Over het boekjaar 2018 is een 

bedrag van € 28,00 terug te vorderen aan B.T.W. 

 

5.1.3  Financiële middelen 

Dit betreft de direct beschikbare middelen van het museum op 31 december 2018 (zie 

specificatie ). 
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5.2.    PASSIVA  

 

 5.2.1    Vermogen  

 Dit is opgebouwd uit het vermogen op 1 januari 2018, zijnde   €  15.632 

 Exploitatieresultaat over het boekjaar 2018    €  ( 2.545) 

 Het vermogen op 31 december 2018 bedraagt    €   13.087 

          ========= 

 

 5.2.2   Reserves 

 Per er het einde van het boekjaar 2018 was er een bestemmingsreserve  

aanwezig voor  folders museum     €    980 

=======  

 

 

5.2.3 Schulden op korte termijn 

De drukkerij die destijds een folder heeft ontwikkeld en deze heeft gedrukt, heeft toen 

relaties benaderd om de kosten hiervan de 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. De folder is in 2012 verschenen en de kosten bedroegen € 1.070,00. Het restant 

van  980,00  blijft beschikbaar als aanvulling op een nieuw uit te geven folder. 

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 2018 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 2018  

 

Baten  

Donaties “Vrienden Museum”   €  2.995 

Donaties bezoekers museum   €     805     

        €  3.800 

Verkoop diverse artikelen ( specificatie pag.2) €  1.169 

Verkoop militaire artikelen    €       25 

Rente spaarrekening    €          1 

        €   1.195 

Totaal baten       €  4.995 

 

Lasten  

Inkoop diverse artikelen (specificatie pag. 2)  €  1.518 

Afschrijvingen  

Bergjager       €      380 

 

Onkosten vrijwilligers  

Reiskosten       €         58  

 

Kosten gebouwen 

Kleine uitgaven      €         31 

 

Bestuurskosten  

Reis- en verblijfkosten    €     434 

Representatiekosten    €  1.297  

        €  1.731 

Kosten museum  

Diverse kosten incl. scholenproject        €  1.336  

Transporteren      €  5.055 €  4.995 

 

 

10 



Transport       €  5.055 €  4.995 

 

Algemene kosten  

 

Contributie en abonnementen   €     148 

Verzekeringen     €     497 

Kantoorartikelen     €      121 

Kosten automatisering    €   1.036 

Porti en verzendkosten    €       132 

Bankkosten      €       119 

Niet verrekenbare omzetbelasting   €       433  

€   2.485  

        Totale kosten         €  7.540   

        Exploitatieresultaat (negatief)      (€  2.545) 

           ======== 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

Toelichting namens het bestuur. 

Er hebben in 2018 weer maandelijkse bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Het DB vergaderde 

eenmaal per maand extra. Het Projectteam Generaal Maczek Memorial, het Fondsen wervingsteam 

en het bestuur van de Stichting Generaal Maczek Memorial vergaderden op regelmatige basis. 

De afdeling conservatie werkte wekelijks een avond aan de digitalisering van de museumstukken in 

opslag. 

In januari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van vertegenwoordigers van de Crossroad-

organisatie om elkaar de verschillende plannen te tonen en te bespreken. Onze plannen betroffen 

vooral het Memorial. 

Er was een ontmoeting met vertegenwoordigers van de gemeente Wroclaw inzake plannen  van 

samenwerking tussen Breda en deze stad.  

Voorzitter en Wim Vermeeren waren aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de Slag bij het Kapelse 

Veer. 

In februari  is een vergadering belegd over de invulling van het expositiedeel in het Memorial door 

het museum. 

Informatieve bijeenkomst met de wethouder van Cultuur van de gemeente over de voortgang van de 

nieuwbouw Memorial. 

Wederom werd een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers met betrekking tot het 

museum in ruime zin. 

Ontvangst en bespreking met Poolse delegatie uit Warschau  inzake het museum. Dit betrof een zeer 

belangrijke delegatie omdat het vooral ging over samenwerking met verschillende Poolse instanties. 

Toezeggingen werden gedaan op het gebied van het ontwikkelen van de grote digitale wand en 

andere opstellingsplaatsen. Ook gaat Polen ons helpen met het ontwikkelen van een mobile 

expositie en een digitaal museum. 

In maart een gesprek met een jonge Poolse student, Franek Grabowski. Vanuit zijn studie en 

interesse wil hij het museum gaan ondersteunen als vrijwilliger. 

In april werd door de Commissie Zichtbaarheid een lezing/filmmiddag georganiseerd over de Vlucht 

van Breda. Peter Haagh verzorgde deze lezing. Op deze bijeenkomst  waren nog enkele personen 

aanwezig welke de Vlucht hadden meegemaakt. Tijdens deze bijeenkomst werden er nog goederen 

aangeboden  door nabestaanden van Poolse bevrijders. 

Ook hebben interviews plaatsgevonden met journalisten van de Volkskrant en van het Stadsblad 

Breda. Deze hadden vooral betrekking op het nieuwe Memorial en de rol van de 1e Poolse Pantser 

Divisie tijden W.O.  II. 

Er werd ook wegens overlijden afscheid genomen van de echtgenote van Cees Evers, zijnde 

vrijwilliger van het museum.  Het bestuur wenst hem sterkte met het verlies. 

Kennismaking met de nieuwe directeur van het Princenhaags Museum.  Overleg en kennismaking 

met verschillende Heemkundekringen en musea. Met de nieuwe Bredase City Marketeer, Janine Bos. 

Deze gaat Breda nog beter promoten. 
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In mei deelgenomen aan de herdenkingen in Alphen N.Br. door de vaandelwacht van het Generaal 

Maczek Museum.  

Op 18 mei vergadert met de burgemeester van Breda , de Poolse ambassadeur  en enkele 

ambtenaren en Poolse verenigingen op het Stadhuis. Doel was de voorbereiding van de 75e 

herdenking van de Bevrijding in 2019. Jos Fligarek , voorzitter Stichting Jaarlijkse Herdenking 

Bevrijding Breda is gevraagd de leiding te nemen van de organisatie daarvan. De Stichting Museum 

Breda – Polen 1939 – 1945 is ook lid van deze organisatie. 

Rondleiding van touroperators van ITO-tours uit Leidschendam, door Breda, die namens Crossroads 

toeristen gaan trekken naar Brabant en Breda. 

Op 25 mei persconferentie van Brabant Remembers in Eindhoven. Dit was de aftrap met de 

bekendmaking van de 75 persoonlijke levensveranderende oorlogsverhalen uit Noord Brabant. 

Op 27 mei werd door de Commissie Zichtbaarheid een lezing georganiseerd over de Enigma. Deze 

werd gepresenteerd door Paul Reuvers en Marc Simons van het Crypto Museum.  

Juni, juli en augustus waren rustige maanden in verband met vakanties. In juli werd financiële steun 

toegezegd voor het nieuwe Memorial door het V-fonds en de Provincie. 

Bezoek op 3 augustus van Lkol.b.d. Duco Brongers. Met collega’s organiseren zij Battlefield tours 

door Noord Brabant. 

Te vermelden valt dat op 11 augustus de heer Wim Mol is overleden. Hij was één van de grond-

leggers van het Generaal Maczek Museum. Wij zijn hem dank verschuldigd voor dit initiatief wat 

heeft geleid tot de huidige organisatie. 

Speciale bestuursvergadering op 4 september als brainstorm voor de opbouw van het museum naar 

de toekomst. 

Overleg op het Stadsarchief met directeur Ynze Alkema over  de ontwikkeling van het Informatie- en 

Documentatiecentrum van het Maczek Memorial. Het Bredaas Archief is samen met Ed Cuber alle 

foto’s op een duurzame manier aan het scannen. 

Voorzitter en enkele bestuursleden hebben herdenking bijgewoond en Axel en Driel. 

Op 22 september vond de lancering plaats van de Brabant Remembers App in het museum 

Bevrijdende Vleugels in Best. 

Bijeenkomst op 25 september met de vrijwilligersgroep Conservatie en Algemeen Beheer om te 

overleggen over de komende evenementen en exposities. Hierbij waren aanwezig : voorzitter, M. 

van Veen en Ed Cuber. 

Op 12 oktober heeft een presentatie plaatsgevonden en is een keuze gemaakt voor een aannemer 

om het nieuwe Memorial te gaan bouwen. 

Er is wederom een succesvol  Scholenproject uitgevoerd onder leiding van de Commissie 

Zichtbaarheid . Voormalig onderwijzer , Frank Jankowski, heeft voor de eerste maal zijn medewerking 

hieraan verleend. 

Op 24 oktober werd in Warschau de samenwerking- en steunovereenkomst met het Pools Nationaal 

Historisch Museum ondertekend door de directeur Robert Kostko en de voorzitter van het Generaal 

Maczek Museum. Deze belangrijke handeling werd later ook op de Poolse T.V. uitgezonden. Dit werd 

in Polen ook als een bijzondere gebeurtenis gezien. Hierbij waren onzerzijds de architect voor het 

expositiegedeelte en enkele bestuursleden aanwezig. 
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In het laatste weekend van oktober wordt traditiegetrouw de herdenking en viering van de bevrijding 

van Breda door de 1e Poolse Pantser Divisie gehouden.  De herdenkingen vonden plaats in 

Oosterhout en Breda met medewerking van onze re-enactmentgroep met het vaandel van de 1e 

Poolse Pantser Divisie. 

Op 3 november vond de onthulling plaats van het Maczek Monument in Edinburgh. Wanda Smigielski 

was hier namens het bestuur bij aanwezig.  

In Brussel op de Poolse ambassade vond een bijeenkomst plaats voor het vertonen van de film 

Idziemy. Hier waren 3 bestuursleden van het museum bij aanwezig. 

23 november vond het Polonus-gala plaats. Daarbij werd Ivo Rigter tot Nationale Ere-Polonus voor 

het jaar 2018 verkozen.  

Door Roel Noga werd een lezing gehouden over de slag bij Westerplatte (Polen). Tevens was er een 

speciale postzegeltentoonstelling over dit onderwerp.  Dit werd wederom georganiseerd door de 

Commissie Zichtbaarheid. 

Overleg met de voorzitter van het Princenhaags Museum. Inzet was extra ontsluiting met beweg-

wijzering en eventuele borden met foto’s vanaf het Princenhaags Museum en het Memorial en visa 

versa. Een verbinding tussen beide musea is meer dan een symbolisch gebaar van samenwerking. 

Bespreking met filmproducent Raoul de Zwart over het maken van een nieuwe film, vooruitlopende 

op de 75e viering van de bevrijding. Onderwerp is inzet van de Polen, maar vooral ook 

interviews/portretten met/van kinderen van Poolse militairen. 

Op 9 december een herdenking van de sterfdag van Generaal Maczek middels een bloemlegging op 

zijn graf aan de Ettensebaan in Breda. Daarna jaarvergadering van de Vereniging 1e Poolse Pantser 

Divisie  waarbij de voorzitter van het museum aanwezig was. 

Van 10 t/m 12 december was Lukas Wolak als onderzoeker voor het Pools Nationaal Historisch 

Museum in Nederland. Hij deed onderzoek naar wat het museum allemaal voor informatie en foto’s 

heeft in onze archieven. De resultaten worden gebruikt bij de interactieve wand in het Memorial en 

andere projecten waarin Polen ons gaat steunen. Hij heeft nog een kort bezoek gebracht aan de 

opslag van de conservatie en verbaasde zich erover hoeveel het museum in haar bezit heeft. 

Nog overleg geweest met de afdeling Cultuur van de gemeente, met de voorzitter van de Gouden 

Cirkel inzake een lezing en de mogelijkheid voor een rondleiding langs Poolse monumenten in Breda. 

Tevens met Barbara Putters van Breda Promotions. Onderwerp was het ontwikkelen van een arran-

gement met daarin een bezoek aan het museum en diverse plaatsen in Breda die gelinkt zijn aan de 

Polen, alsook enkele plaatsen om te eten. Dit lijkt een prima plan om bezoekers te trekken. 

In de loop van het jaar hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden met belangrijke vertegen-

woordigers uit Polen en bestuursleden van het museum en van de Stichting Generaal Maczek 

Memorial. Deze besprekingen hebben geleid tot zeer positieve zaken en wij hopen dit de komende 

jaren te continueren. 

Tot slot wil bestuur alle personen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor het museum, van 

harte bedanken voor al hetgeen in 2018 tot stand is gebracht. 

Het bestuur. 
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