
Naam instelling : 
 Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum. 
 Aangeduid met : Vrienden Maczek Museum. 
 
RSIN :  
 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 50805444 
 Fiscaalnummer belastingdienst : 50805444 
 ANBI-status nummer : 822933949 
 
Postadres : 
 Correspondentieadres : Ettensebaan 17-A , 4812 XA  Breda 
 Telefoonnummer : 076- 5274089 of 06- 51436092 ( secretaris ) 
 e-mailadres : info@maczekmuseum.nl  
 
Doelstelling : 
 De stichting heeft ten doel : 

1. Het werven van fondsen en de financiële ondersteuning van de in Breda gevestigde 
stichting :  Stichting Museum Breda – Polen 1939 – 1945 Generaal Maczek, 
kantoorhoudende te Breda en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 
nummer: 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 . 

2. De stichting dient het algemeen belang. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 
Hoofdlijnen actuele beleidsplan. 
 Acties ondernemen om financiën bijeen te brengen voor nieuwe huisvesting en inrichting  
 van een museum en een chambre de reflexion. Hiervoor worden Overheden benaderd zoals : 
 Provincie en gemeenten , fondsen , bedrijven , particulieren, etc. 
 Er zullen voornamelijk fondsen geworven moeten worden om de inrichting te voorzien van   
              digitaal beeld en geluid alsmede meubilair. 

Tevens moeten er inkomsten gegenereerd worden om pup-ups en tijdelijke tentoonstellin-
gen op plaatsen buiten het Museum te financieren. Dit geldt ook voor het scholenproject 
waarbij basisschool leerlingen van groep 8 een lezing en een film kunnen volgen over W.O. II 
en met name over de 1e Poolse Pantser Divisie.  Doel is dit steeds rond het bevrijdings-
weekend eind oktober te houden.  
Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe huisvesting en inrichting eind oktober 2019 
gerealiseerd zal zijn om  75 jaar bevrijding van Breda te kunnen herdenken. 

 
Bestuurssamenstelling : 
 Voorzitter :  Vacature 

Secretaris :  Mevrouw W.M.F. Smigielski 
 Penningmeester : Heer J.F.J. Mertens 
 Bestuurslid :  Heer R.N.G.M. Claassen 
 Bestuurslid :  Vacature 
 
Beloningsbeleid : 
 Aan medewerkers , zijnde vrijwilligers, worden geen vergoedingen betaald.  Deze kunnen 
 alleen gemaakte kosten ten behoeve van de stichting declareren. 
 
 

mailto:info@maczekmuseum.nl


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten : 
 In de verslagperiode zijn giften ontvangen tot een bedrag van € 3.115,00 , waarin begrepen  
  een bijdrage van de Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. te Breda,  de Nationale Landstorm 
 Commissie te Den Haag en van VDA Geveltechniek B.V. te Raamsdonksveer. De overige giften 
 zijn van privé personen.  
 De Stichting heeft in 2017 een bedrag van € 10.000,00 ter beschikking gesteld aan de  
 Stichting Generaal Maczek Memorial. Dit betrof de financiering van de 1e fase website  
 Memorial, het ontwerp logo, promotiefilm , publieksbijeenkomst ten behoeve van de  
 presentatie  nieuw te bouwen Memorial, advieskosten en oriëntatie belastingen, fondsen-  
 werving en crowdfunding. 
 In 2011 heeft de stichting een postzegel laten drukken met de afbeelding van Generaal  
 Maczek en het logo van de 1e Poolse Pantser Divisie. Deze postzegel wordt verkocht en dient  
 tevens als reclame voor de eigen post. 
 
 Het bestuur van de stichting heeft zoveel als nodig vergaderd in verband met de voortgang  
 van haar activiteiten. 
  
 


