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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 
  

  

                              Stichting Museum Breda - Polen  1939 - 1945 Generaal Maczek te Breda

Balans per 31 december

2019 2018 Debet 2019 2018 Credit

Activa € € Passiva € €

Bedrijfsmiddelen Kapitaal

Computer met toebehoren 0 0 Vermogen 01.01 13.087 15.632

Beamer met toebehoren 0 0 Exploitatieresultaat -2.101 -2.545

DVD spelers met schermen 0 0 10.986 13.087

LCD TV schermen 0 0

Kopieermachine en kasten 0 0

Website 0 0 Reserves

Etalagepoppen 0 0 Bijdr. Sponsors folders museum 980 980

Promotievideo 0 0 Vs Multi Mediawand 11.467 0

PC Lenovo + adapter 0 0 Voorziening inrichting Memorial 15.000 0

Adlib module museum 0 0 27.447 0

0 0 980

Vorderingen op korte termijn Schulden op korte termijn

Te vorderen B.T.W. 666 28 Kosten Mobile Expositie 10.554

Te ontvangen subsidiesubsidie 11.283 1 Nog te betalen kosten 0 379

Stg Gen.Maczek Memorial 0 0 Bankkosten december 16 0

11.949 29 Vooruit ontvangen donatie 0 50

Financiële middelen Te betalen provisie verkoop CD 7 0

Rabobank Spaarrekening 10.032 10.031 10.577 429

Rabobank Rek.Courant 26.580 3.683

Kas 449 753

37.061 14.467

  _______ ________   _______   ________

49.100 14.496 49.100 14.496

  ======   ======   =======   =======
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3. WINST EN VERLIESREKENING 2019 

 
 
  

STICHTING MUSEUM BREDA - POLEN  1939 - 1945  GENERAAL MACZEK TE BREDA

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Lasten 2019 2018 Baten 2019 2018

Inkoop : € € € € € € € €

Shopartikelen 2710 1,518 Vrijwillige bijdragen 7.753 3.800

Subsidie Mobile Expositie 24.511 0

Verkoop shopartikelen 1808 1.169

Algemene kosten : Verkoop militaire artikelen 0 25

Doorberekende verzendkosten 221 0

Afschrijvingen 0 380 34.293 4.994

Onkosten vrijwilligers 0 58

Kosten gebouwen 28 31 Rente opbrengst 0 1

Bestuurskosten 2.183 1.731

Kst museum incl. scholenproj. 1.363 1.336

Alg.kosten incl. c ommissie 3.934 2.486

Kosten Mobile Expositie 26.176 0   ______

33.684 6.022

Exploitatie-verlies 2.101 2.545

  ________      _______     _______      _______

36.394 7.540 36.394 7.540

    =======      =======    =======      =======
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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 hiermede 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 zijn ontruimd. 
 
Alle materialen zijn tijdelijk opgeslagen in een ander 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 ook ontruimd. 

 
De bibliotheek is nu ondergebracht bij het Bredaas Archief en in een ander gebouw van de kazerne 
kan gebruik worden gemaakt 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. 
Positieve resultaten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd, Negatieve 
resultaten 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 : 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 2019. Dit geldt 
eveneens voor het kassaldo per 31 december 2019. 

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 
2019 heeft de exploitatie in een negatief saldo geresulteerd van € 2.101,00. 
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 kortlopende schulden zijn opgenomen op basis van nominale waarde. 

4.3.7 Belastingen 

Te betalen c.q. te ontvangen belastingen worden eveneens tegen nominale bedragen vermeld. 

4.3.8 Financiële verplichtingen 

Indien er per het einde van een boekjaar financiële verplichtingen zijn aangegaan wordt hiervan in de 
jaarrekening melding gemaakt. 
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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 jaar 2019 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 rapport 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 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 alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op 
vervangende investeringen. 
 
 
 

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019  

5.1 ACTIVA  

5.1.1 Bedrijfsmiddelen 

Hierop vond een jaarlijkse afschrijving plaats van 20 %  van de aanschafwaarde.  Einde boekjaar 2019 
waren alle bedrijfsmiddelen afgeschreven.  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 

Dit betreft:  

• een vordering van € 666,00  B.T.W. op de Belastingdienst, 

• een vordering van € 11.283,00 als bijdrage in de kosten voor de Mobile Expositie 

5.1.3 Financiële middelen 

Dit betreft de direct beschikbare financiële middelen van het museum op 31 december 2019. (zie 
specificatie) 
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5.2 PASSIVA 

5.2.1 Vermogen 

Dit is opgebouwd uit het vermogen op 1 januari 2019, zijnde   €   13.087 
Negatief exploitatieresultaat over het boekjaar 2019    € (   2.101)   
Vermogen op 31 december 2019 bedraagt      €   10.986 

           ========= 

5.2.2 Reserves 

Bijdrage Sponsors  inzake folders museum     €       980 
Voorschot voor ontwerp Multi Mediawand  in nieuwbouw   €  11.467 
Voorziening inrichting nieuwbouw Memorial     €  15.000 

           €  27.447 
      ======== 

 
Reserves ( Vervolg) 
 
Een aantal jaren geleden is er een sponsorbijdrage ontvangen voor het vervaardigen van folders voor 
het museum. Van het ontvangen bedrag is een klein deel niet gebruikt en staat nog steeds op de 
balans om geïnvesteerd te worden. Wellicht in 2020 als de nieuwbouw is gerealiseerd. 
Voor het vervaardigen van een Multimediawand in het Memorial is een voorschot van het Ministerie 
van Cultuur in Polen ontvangen.  
Hiervan resteert per 31 december 2019 nog een bedrag van € 11.467 waarvan te zijner tijd een 
factuur zal worden ontvangen in het 1e kwartaal van 2020. 
Twee bedrijven hebben een bijdrage geleverd van totaal € 15.000 voor de inrichting van het 
Memorial.  
Dit bedrag zal in het 1e kwartaal van 2020 besteed worden. 

5.2.3 Schulden op korte termijn 

Dit betreft  een factuur voor uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de Mobile Expositie. 
Nog te betalen bankkosten over maand december 2019 en een klein door te betalen bedrag inzake 
aandeel van een verkochte CD. 
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 
Baten 
Vrijwillige bijdragen inzake lezingen / films e.d.   €    6.038 
Donateurs museum        €    1.715 
             €     7.753 
Subsidie Mobile expositie         €   24.511 
Verkoop diverse artikelen (specificatie pag.2)    €    1.808 
Doorberekende verzendkosten webshopartikelen   €       221 
Rente spaarrekening         €          0  
           €    2.029 
Totaal baten             €   34.293 
 
Lasten  
Inkoop diverse artikelen (specificatie pag,2 )      €     2.710 
Kosten gebouwen          
Kleine uitgaven           €          28 
 
Bestuurskosten   
Vergaderkosten         €         84 
Reis- en verblijfkosten       €        576 
Representatiekosten        €     1.523   
             €     2.183 
 
Kosten museum   
Diverse kosten incl. scholenproject       €      1.363 
 
Kosten Mobile Expositie           €    26.176   
 
 
 
 
 
 
Transporteren           €    32.460 €  34.293 
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Transport lasten          €   32.460 €  34.293 
 
Algemene kosten   
 
Contributie en abonnementen      €     269 
Verzekeringen         €     962 
Kantoorartikelen        €     345 
Kosten automatisering       €  1.352 
Porti en verzendkosten       €     235 
Bankkosten         €     201 
Advieskosten         €     570  
             €       3.934   
Totale kosten             €   36.394   
Exploitatieresultaat (negatief)          € (   2.101) 
               ======== 
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BIJLAGE 1: INVENTARISSTAAT 

 
 
 
  

Inventarisstaat Stg Museum Breda - Polen  1939 - 1945  Generaal Maczek. 

Aankoop- Omschrijving Aankoop- Afschr. % Cum. Balans Afschr. Balans

jaar afschr.t/m 31.12.2018 bedrag 31.12.2019

2018 2019

2006 PC / Printer 535 33 1/3 535 0 0 0

2006 Beamer 748 33 1/3 748 0 0 0

2006 DVD speler 233 33 1/3 233 0 0 0

2008 7 st. LCD schermen 1.800 33 1/3 1.800 0 0 0

2009 5 st. PC 's 1.500 33 1/3 1.500 0 0 0

2010 Kopieermachine 311 33 1/3 311 0 0 0

2011 Canon printer 54 100 54 0 0 0

2011 Externe harde schijf 42 100 42 0 0 0

2011 Acer Laptop adapter 26 100 26 0 0 0

2011 St. stellingen bibl. 925 20 925 0 0 0

2012 WD 2,5 USB3, beamer 179 20 179 0 0 0

2013 1 Bufalo Linkstation PC 199 33 1/3 199 0 0 0

2013 1 Digitaliseerapp.film PC 128 33 1/3 128 0 0 0

2013 Website aanpassen 2.066 33 1/3 2.066 0 0 0

2014 Website aanpassen 2 2.066 33 1/3 2.066 0 0 0

2014 DVD speler Philips 28 100 28 0 0 0

2014 PC + scherm 477 33 1/3 477 0 0 0

2014 Etalagepop "Bergjager 1.900 20 380 0 0 0

2014 Promotievideo 350 33 1/3 350 o 0 0

  _______      ______    ________    ________      _______

13.565 13.565 0 0 0

   =======      ======     ========       =======       =======   
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BIJLAGE 2: TOELICHTING NAMENS HET BESTUUR  

 

Stichting museum Breda – Polen 1939 – 1945  Generaal Maczek.  
 
In 2019 zijn weer maandelijkse bestuursvergaderingen gehouden. Ook het Projectteam Generaal 
Maczek Memorial, het fondsenwervingsteam en het bestuur van de Stichting Generaal Maczek 
Memorial vergaderden op regelmatige basis.  
In het bestuur van het Memorial zijn 2 bestuursleden van het Museum vertegenwoordigd. 
 
Het conservatieteam werkte wekelijks één avond om de digitalisering van de museumstukken op orde 
te krijgen. Het zal nog de nodige tijd vergen om alles digitaal te registreren. 
 
Ook de 2 vrijwilligers, welke de bibliotheek beheren, zijn 2 dagen per week werkzaam geweest.  
 
Ook worden alle aanwezige foto’s opnieuw gescand en gerubriceerd. Zij voorzien in de informatie- 
behoefte van onderzoekers en belangstellenden.  
In januari is een concept communicatieplan geschreven betreffende  “Een (ver)nieuwde  toekomst 
voor het Generaal Maczek Museum “.  Onderdelen die hierin beschreven zijn : 

- Doel 

- Doelgroepen 

- Externe communicatie (PR) 

o Internetsite 

o Bezoekgroepen aan museum 

- Communicatiestrategie 

Generaal Maczek Memorial is: 

o Unieke locatie  

o Informatie- en educatiecentrum. 

Hiervoor zijn benodigd :  

o Financiële middelen,  

o Planning, 

o Uitvoeringstaken 

o Tijdsplanning. 

De Commissie Zichtbaarheid heeft in 2019 een aantal malen vergaderd. Zij hebben film/lezingen 
middagen georganiseerd om op deze manier als museum de aandacht te houden. In de regio zijn het 
hele jaar door lezingen, met daarbij een film, gehouden. Daar was uitermate veel belangstelling voor. 
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De Stichting Generaal Maczek Memorial is op 8 juni 2017 formeel opgericht en het bestuur daarbij 
geïnstalleerd. Daarna zijn de voorbereidingen voor een nieuw gebouw voortvarend in gang gezet. Op 
27 mei 2019 is de 1e paal voor het Memorial de grond ingegaan , dit na 3 jaar voorbereiding . Bij deze 
gebeurtenis waren speciaal uit Polen gekomen, de heer Jerry Platajs ( Ministerie van Cultuur ) en 
Robert Kostro , directeur van het Museum van de Poolse geschiedenis.  Eind 2019 was de ruwbouw 
bijna gereed en na de oplevering kan de inrichting  beginnen. 
 
 
De Poolse kunstenaar Tomasz Tomaszewski heeft een tankspoor in Bredase kinderkopjes gebeiteld. 
Deze zijn neergelegd op de hoek Claudius Prinsenlaan en Wilhelminasingel als aandenken aan de 2e 
Wereldoorlog. 
In maart was er een definitief ontwerp voor de 16 verhalen (en waren er nog 7 á 8 over).  
Deze verhalen worden digitaal ingezet in het nieuwe Memorial. Tevens wordt de Wall of fame over 
enige tijd opgenomen  in de nieuwe huisvesting. 
 
De Commissie Zichtbaarheid heeft in  maart de planning van het jaarprogramma gepresenteerd. In dit  
plan zijn alle activiteiten,  welke zij gedurende het jaar willen uitvoeren, opgenomen. Omstreeks het 
herdenkingsweekend, eind oktober, voeren zij weer het scholenproject uit voor groepen 8 van 
basisscholen. 
Jaarlijks zien we het aantal groepen toenemen waaruit blijkt dat er behoefte bestaat in de 
geschiedenis van W.O. II. In de toekomst gaan deze bezoeken van scholen gespreid worden over het 
schooljaar en uitgevoerd in het Maczek Memorial Breda, zijnde de nieuwe naam. 
 
 
 
“Vrijheid maak je samen “  Door het Generaal Maczek Museum is een aanvraag ter realisatie van een 
Iconische Mobile Expositie ingediend in samenwerking met het Muzeum Historii Polski w Warszau en 
de gemeente Breda in het kader van de “Call for Proposal  “.  
 
Deze Mobile Expositie is in Polen vervaardigd en blijft hun eigendom . De kosten van deze Mobile 
Expositie zijn door het Ministerie van Cultuur in Polen betaald. De expositie heeft van 11 oktober tot 3 
november op het Kasteelplein in Breda gestaan en is door duizenden belangstellenden bezocht. 
 
Het Generaal Maczek Museum heeft ook meegewerkt aan de expositie “Bevlogen Baronie “ in de 
NEXT-ruimte van het Stedelijk Museum. Deze expositie is door 7 musea uit de Baronie opgezet. 
Het Museum van de Poolse geschiedenis (MHP) en de Stichting Museum Breda-Polen 1939-1945 
Generaal Maczek zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor het vervaardigen van een Multi 
Media Wand in het nieuwe Memorial.  
 
 
 
Dit als doel het bewaren en cultiveren van de herinnering aan de 1e Poolse Pantser Divisie onder bevel 
van Generaal Stanislaw Maczek. Het realiseren van deze wand wordt gefinancierd door het Ministerie 
van Cultuur in Polen. Regelmatig reizen enkele bestuursleden naar Warschau om overleg te plegen 
over de realisatie en de voortgang van de wand. 
 
In april is een intentieverklaring getekend dat het Stedelijk Museum Breda en het Generaal Maczek 
Museum gaan samenwerken om het verhaal van de 1e Poolse Pantser Divisie en Generaal Maczek een 
plek te geven in het Memorial.  Deze verklaring bevat de onderdelen : Collectie, Educatie , Marketing 
en Bedrijfsvoering. 
 
Medio 2019 is ook het Ondernemersplan 2019 – 2024 geschreven door Peter Haagh , bestuurslid en 
mede opstellers namens de werkgroep Exploitatie : Roel Noga, Bouke de Boer en Ivo Rigter.  
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In dit stuk zijn beschreven; 

o Het verhaal van de Polen,  
o Erfgoed,  
o Missie en Visie,  
o Organisatie,  
o Samenwerking, 
o Wat gaat het Generaal Maczek Museum doen ?   
o Doelgroepen,  
o Entreeprijzen en  openingstijden,  
o Exploitatie,   
o Beleidsplan Generaal Maczek Museum.  

Als bijlagen zijn toegevoegd: Wervingsplan vrijwilligers museum, Oorlogsmusea populairder dan ooit, 
Financiële kengetallen kleine musea, Groei Poolse toeristen naar Noord-Brabant.  
Aan dit plan zal nog de nodige aandacht en tijd geschonken moeten worden. 
 
 
 
Voor de inrichting van het nieuwe gebouw moeten fondsen worden gevonden tot een bedrag van circa 
€ 80.000,-.  
Eind 2019 was een bedrag van € 40.000,- daadwerkelijk ontvangen. Er moeten nog andere fondsen 
worden aangeboord voor het benodigde restant van de investering. 
 
In verband met de 75 jarige bevrijding  van Zuid-Nederland hebben diverse radio- en T.V. 
uitzendingen plaatsgevonden waaraan het Generaal Maczek Museum heeft meegewerkt. Ook zijn veel 
krantenartikelen verschenen in verband met de 2e Wereldoorlog. Er is ruime aandacht aan de 75 
jarige bevrijding geschonken, vooral om te laten zien dat Vrijheid geen vanzelfsprekend iets is. 
Het bestuur van het Museum heeft een concept huurovereenkomst  alsmede Algemene Voorwaarden 
ontvangen van het Memorial. Deze zal zorgvuldig op inhoud worden getoetst en aan oud-notaris Rudolf 
Claassen worden voorgelegd. Deze is ter zake deskundig en bestuurslid van de Stichting Vrienden van 
het Generaal Maczek Museum. 
In augustus is een bijeenkomst belegd voor de vrijwilligers van het Museum om na te gaan wie 
vrijwilliger wil zijn tijdens de Mobile Expositie in oktober. Een aantal van hen was bereid zich hiervoor 
in te zetten. De ontbrekenden zijn van buitenaf aangetrokken.  De kosten van de expositie zijn 
gesubsidieerd door de Gemeente Breda en de Stichting CrossRoads 40-45. 
  
Op 10 september vond de opening plaats van de tentoonstelling van twee unieke Stillevens in de 
Grote Kerk in Breda. Deze stillevens symboliseren het Bredase verhaal over “De Vlucht “en “Maczek’s 
eer. 
De Poolse kunstenaar Otecki heeft een dansvoorstelling geschilderd op de gevel van De Teruggave 
(v.h. belastingkantoor). Dit in het kader van 75 jaar Vrijheid. De officiële onthulling van de schildering 
vond plaats op 14 september. 
 
Tijdens het laatste weekend van oktober vind traditiegetrouw de jaarlijkse herdenking plaats van de 
gesneuvelde Poolse militairen. Op zaterdag wordt het in Oosterhout herdacht en in Breda aan de 
Parade en op de Grote Markt. Zondag wordt het kerkhof aan de Vogelenz  anglaan bezocht en daarna 
aan de Ettensebaan. Bij beide kerkhoven worden de gesneuvelde Poolse soldaten in toespraken 
herdacht door Poolse Overheidspersonen en de burgemeester van Breda. Daarna worden bloemen op 
de graven gelegd en kransen bij het monument van Generaal Maczek. 
In de bestuursvergadering van november is de officiële opening van het Memorial en de Multi Media 
Wand vastgesteld op 31 maart 2020, zijnde de geboortedatum van Generaal Maczek. Het programma 
bij de opening wordt nader uitgewerkt in overleg met het bestuur van het Memorial. 
De naam van het nieuwe museum wordt : MACZEK MEMORIAL BREDA . 
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Wat gaat dit Memorial bieden ? 
Maczek Memorial Breda biedt ruimte voor erkenning en herdenking van de bijdrage die de Poolse 
strijders hebben geleverd aan de bevrijding van Breda en andere delen van Nederland. Dit 
herinneringscentrum wordt gerealiseerd naast het Pools Militair Ereveld in Breda en bestaat uit een 
permanente tentoonstelling, informatie- en documentatiecentrum, een auditorium en een ruimte 
voor bezinning. Daarnaast wordt er een educatief programma aangeboden. 
“De Nederlandse vrijheid is mede gebaseerd op Poolse heldhaftigheid “  
Het gehele jaar 2019 heeft er veel overleg plaatsgevonden met het Militair Historisch Museum in 
Polen, de Poolse Ambassade , Burgemeester, wethouder en ambtenaren van de gemeente Breda en 
collega musea en Heemkundekringen. 
Er werd wegens overlijden afscheid genomen van de heer Ad Suurmeijer welke vele jaren als 
vrijwilliger verbonden was aan het museum. Het bestuur wenst zijn echtgenote en familie sterkte met 
het verlies. Zijn zoon en partner zijn als vrijwilligers toegetreden tot het vrijwilligerskorps van het 
museum hetgeen geweldig wordt gewaardeerd. 
Tot slot dankt het bestuur alle vrijwilligers die zich volledig hebben ingezet voor het museum.  
 
Nogmaals dank aan iedereen voor het vele werk wat in 201  9 moest worden verricht !! 
 
Breda 23 maart 2020 
Het bestuur 


