Jaarverslag en jaarrekening

2020

VOORWOORD
2020 is een memorabel jaar geweest voor de stichting. Na jarenlange voorbereiding kon eindelijk
het Memorial aan de Ettensebaan in gebruik genomen worden. Door eendrachtige samenwerking
met de stichting Generaal Maczek Memorial, de architecten van zowel het gebouw als het interieur, de aannemers en vele, vele anderen werd het gebouw per 1 april opgeleverd.
Op 1 juni konden wij de deuren voor het publiek openen. Dat was wegens de corona uitbraak iets
later dan gepland en helaas moesten we vanwege de beperkende maatregelen voor openbare
gebouwen en musea ook afzien van een feestelijke opening. Ondanks die tegenslag kijken wij
met veel genoegen terug op dit jaar waarin het Generaal Maczek Museum eindelijk kan beschikken over een prachtig eigen gebouw waarin we op een moderne manier de geschiedenis van de
Poolse bevrijders van Breda onder de aandacht kunnen brengen.
2020 was een jaar van vele andere veranderingen. Met name voor de grote groep vrijwilligers is er
veel veranderd. Binnen korte tijd zijn zij erin geslaagd om drie keer per week te zorgen voor een
team dat onze gasten in het Memorial welkom heet en zorgt dat die gasten een onvergetelijke
tijd hebben. Ook de educatiegroep is van start gegaan met een ambitieus programma dat helaas
door de corona beperkingen niet geheel kon worden uitgevoerd. De vrijwilligers van collectiebeheer hebben een geweldige prestatie geleverd door het inrichten van een prachtige permanente
tentoonstelling die tezamen met de multimedia muur en luisterpalen zorgen voor een bijzondere
beleving voor onze gasten. Ondanks alle beperkingen hebben al meer dan 1600 bezoekers hun
weg naar het Memorial weten te vinden. Alle vrijwilligers: heel veel dank voor jullie inzet het afgelopen jaar, zonder jullie steun zou dit alles niet mogelijk zijn geweest.
Tot slot hebben ook bestuurlijk de nodige wijzigingen plaatsgevonden. Niet onvermeld mag hier
blijven dat Frans Ruczynski na 23 jaar zijn voorzittershamer heeft overgedragen. Wij zijn Frans
dankbaar voor wat hij allemaal heeft gedaan en betekend. Gelukkig zien we hem nog regelmatig
in ons midden als vrijwilliger voor rondleidingen.
Het nieuwe bestuur is in de zomer gestart, tegelijk met de nieuwe directeur Femke Klein. In het
Maczek Memorial Breda willen wij niet alleen de bevrijding van Breda en zijn bevrijders gedenken
door hun verhaal te vertellen maar ook de waarden waar Maczek en zijn mannen voor vochten en
zijn gesneuveld op een eigentijdse manier levend houden.
Richard Tieskens
Voorzitter
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1.

HOOFDSTUK 1
Verslag van het bestuur

1.1 Algemene identificatiegegevens
Het bestuur besloot om vanwege de herkenbaarheid in alle communicatie uitingen de (handels)
naam Maczek Memorial Breda (hierna: MMB) te hanteren.
Gegevens rechtspersoon
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
KvK-nummer:
E-mailadres:

Stichting Museum Breda-Polen 1939-1945 Generaal Maczek
Ettensebaan 17A
4812 XA
Breda
41103415
Info@maczekmemorialbreda.nl

Afgetreden
Voorzitter:
Secretaris:
Lid:
Lid:

F.C.K. (Frans) Ruczynski
W.M.A. (Wanda) Smigielski
B. (Bozena) Rijnbout-Sawicka
I.A. (Ivo) Rigter

Directie
Directeur:

F. (Femke) Klein

1.2 Samenstelling bestuur & directie
In 2020 zijn vier leden van het bestuur teruggetreden. Het nog zittende bestuur is aangevuld met
vier nieuwe leden en verdergegaan op interim basis. Het bestuur van het GMMu is onbezoldigd.
In juni is na een selectieprocedure een directeur aangesteld voor 12 uur per werk. Zij heeft als
aandachtsgebieden het (door)ontwikkelen van de strategie met bijhorend concept, het opzetten
van een programma, de functionele aansturing van de vrijwilligersorganisatie en het opzetten en
uitvoeren van marketing- en communicatieactiviteiten.

Interim-bestuur
Voorzitter:

R.G. (Richard) Tieskens

Penningmeester:
Secretaris:
Conservator:
Lid:
Lid:

B. (Bouke) de Boer
I.A.R. (Ivo) Suurmeijer
R.M. (Robert) Buisman
P.A.G.C. (Peter) Haagh
A.J.M. (Boy) van Eil
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2.

HOOFDSTUK 2
Organisatiestructuur

2.1 Directie

De directeur rapporteerde aan de voorzitter en stuurde functioneel de verschillende commissies
daar waar deze bijdroegen activiteiten of aan de openstelling van het MMB. Zij nam deel aan alle
bestuursvergaderingen.

2.2 Vrijwilligers

Het MMB had in 2020 68 vrijwilligers die deel uitmaakte van een of meerdere groepen en/of
commissies. Deze zijn: Algemeen beheer, expositie (gastvrouwen/heren en gidsen), activiteiten,
informatie & documentatie, conservatie en educatie. Met uitzondering van de expositiegroep
kende iedere commissie eigen vergaderingen die zoveel als mogelijk werden bijgewoond door de
directeur en/of een vertegenwoordiging van het bestuur.
Het bestuur stelde een vrijwilligerscoördinator aan die de directeur ondersteunde bij de coördinatie van de inzet van vrijwilligers bij activiteiten.

2.3 Kerngegevens
2.3.1 Doelstelling & kernactiviteiten
De oplevering van het MMB zorgt dat Breda over een permanente plaats beschikt om de bevrijding te herdenken, haar bevrijders te eren en met elkaar het gesprek aan te gaan over het belang
van vrede, vrijheid, veiligheid en democratie. Daarmee krijgt het memorial een bredere, ideële
doelstelling dan voorheen.
Naast een permanente plaats voor de collectie biedt het pand nog ongekende nieuwe mogelijkheden. Een eigen locatie betekent ook dat meer financiële middelen - naast subsidies van de gemeente en fondsen - beschikbaar moeten komen om deze in stand te houden.
Om invulling te geven aan deze doelstellingen startte het bestuur aan het eind van de zomer met
de herziening van het bestaande beleidsplan. Naar verwachting wordt het plan in het tweede
kwartaal van 2021 vastgesteld.
2.3.2 Doelgroepen
Wij richten ons in beginsel op alle inwoners van Brabant met in ons programma specifieke aandacht voor:
• Jongere generaties in en rondom Breda
• basisonderwijs
• voortgezet onderwijs
• beroepsonderwijs (MBO/HBO)
• Gezinnen met kinderen in de
• schoolgaande leeftijd
• Nederlanders met Poolse roots en
• Nederlanders met de Poolse nationaliteit
• Kenners, inhoudelijk geïnteresseerden en
• historici op gebied van WOII
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2.3.3 Doelgroep bereik 2020
In 2020 hebben we circa 1.500 mensen bereikt waarvan circa 1.200 bezoekers die op eigen gelegenheid zijn gekomen en 300 bezoekers die zijn onder te verdelen in:
• Overheid (gemeenteraad en college van B&W en betrokken ambtenaren)
• Onderwijs (BUaS & Avans hebben beiden projecten ontwikkeld voor MMB, en binnen het basisonderwijs hebben 14 scholen zich aangemeld voor een bezoek, met maar liefst 30 klassen
in totaal).
• Ondernemers (ambassadeurs die hebben bijgedragen aan de bouw aan het MMB en serviceclubs zoals de LIONS Breda)
Daarnaast hebben we direct maar ook indirect publiek bereikt met ons programma en via andere
samenwerkingspartners dan als hierboven al genoemd:
• KMA (zoals lezing door Gijs Tuinman)
• Vrijheidscolleges
• Brabant Remembers
• NIOD
• Stedelijk Museum Breda
• Stadsarchief Breda
• De Nassau Scholengemeenschap
• MooiWerk (ondersteuning in vrijwilligersbeleid)
Het aantal samenwerkingspartners wordt het komend jaar verder uitgebreid.
2.3.4 Bezoekersaantallen
Als gevolg van de Coronacrisis werd de opening van het MMB uitgesteld. Nadat maatregelen - beperking van het aantal bezoekers door verplichte reserveringen en extra aandacht voor hygiëne
- waren getroffen in lijn met de richtlijnen van het RIVM opende het memorial in juni haar deuren
voor het grote publiek. Ondanks twee ‘lockdowns’ bezochten 1600 personen het MMB.
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2.4 Projecten

Vooruitlopend op de herziening van het beleidsplan besloot het bestuur - vanwege de beschikbaarheid van subsidies bij diverse fondsen vanwege 75 jaar bevrijding - twee projecten te ontwikkelen. Voor de projecten Digitaliseren en ontsluiten en Vernieuwende presentatievormen werden projectplannen met bijbehorende subsidieaanvragen ingediend.
2.4.1 Digitaliseren en ontsluiten
De ambitie van het MMB is om hét kennis- en expertisecentrum te worden op het gebied van de
1ste Poolse Pantserdivisie, met een extra specialisatie rondom de bevrijding van Breda. Om dit
mogelijk te maken wordt de collectie (militaire) voorwerpen, boeken, documenten en foto’s fysiek en digitaal ontsloten.
In de bestaande collectie dient meer focus te worden gebracht om die vervolgens via een logische methode te categoriseren en digitaliseren. Daarnaast is het de bedoeling aan te sluiten bij
bestaande (digitale) netwerken.
Het Mondriaanfonds ondersteunde de ambitie en kende een subsidie toe van € 100.000,-. Omdat
deze subsidie niet alle ambities dekt van het ingediende plan, zal het plan komend jaar worden
bijgesteld.
2.4.2 Vernieuwende presentatievormen
Het project Vernieuwende presentatievormen – Herinnerdingen maakt de verhalen achter objecten op een creatieve en interactieve wijze toegankelijk voor het publiek.
Een introductiefilm en tablet leiden bezoekers door het MMB. Gedifferentieerd naar doelgroep
worden een verhaallijn, achtergrondinformatie en dilemmaspel aangeboden. Digitale middelen
sluiten aan bij de generatie van nu en vormen een waardevolle aanvulling op het educatieprogramma. Vanuit het VSB-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds ontving het memorial samen
een subsidie van € 47.500,-. Omdat deze subsidie niet alle ambities dekt van het ingediende plan,
zal het plan komend jaar worden bijgesteld.
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3.

HOOFDSTUK 3
Activiteiten

3.1 Alternatieve opening

In verschillende media was aandacht voor de oplevering en opening van het MMB. Helaas voelde het bestuur zich vanwege de Coronacrisis genoodzaakt de officiële openingshandeling uit te
stellen tot oktober rondom de herdenking van 76 jaar bevrijding Breda. Later kwam deze in zijn
geheel te vervallen. In plaats daarvan vond de actie ‘Vier de vrijheid met ons’ plaats. Bezoekers kregen de gelegenheid een poppetje te plaatsen bij het ‘STILLEVEN’; een maquette die de bevrijding
van Breda voorstelde. Wethouder Marianne de Bie plaatste het eerste figuurtje gevolgd door een
groot aantal raadsleden enkele dagen later. BN De Stem besteedde zowel in de krant als op internet aandacht aan de alternatieve opening.

3.2 Educatie
3.2.1 Visie
Het bestuur stelde dit jaar de door de educatiecommissie geformuleerde visie op educatie en
morele ontwikkeling vast. Het visiedocument vormt de basis voor de ontwikkeling van onderwijsmethodieken voor het primair- (PO) en voortgezet (VO) onderwijs en biedt de mogelijkheid voor
uitbreiding van het onderwijsprogramma met scholen buiten Breda.
Om uitvoering te kunnen geven aan het programma is actief gezocht naar uitbreiding van het
team presentatoren/moderators. Na een vacaturemelding op social media meldden 4 geïnteresseerden zich.
3.2.2 Onderwijsprogramma
Met de opening van het MMB verschoven de activiteiten van de educatiecommissie van het Visserskot naar het memorial waardoor leerlingen uit het PO en VO nu ook kennis konden maken met
de collectie.
Het succesvolle programma voor basisscholen - het zogenaamde Tankproject - werd uitgebreid
met een werkboekje waarmee leerlingen konden kennis maken met de belangrijkste zaken in en
rondom het MMB. Er bezochten 6 groepen - totaal 131 leerlingen en 25 begeleiders - van twee
verschillende basisscholen uit Breda het memorial. Zij reageerde positief op de nieuwe lesmethode. Daarnaast verzorgde - na uitstel door de coronacrisis - Dieuwertje Blok in oktober een
Vrijheidscollege speciaal voor 25 leerlingen uit het basisonderwijs. In dit college gaf ze haar visie
op vrijheid aan de hand van haar levensverhaal.

Studenten van Fontys Hogeschool, sectie geschiedenis ontwikkelden een project voor het voortgezet onderwijs met als doelgroep leerlingen in de leeftijd van 15-16 jaar. Dit bestaat uit 3 lessen:
een voorbereidende les op school, een bezoek aan het MMB en de verwerking van de ervaringen
op school. In de leerlijn is zowel een taak is weggelegd voor de scholen zelf - voorbereiding en
verwerking - als voor het MMB.

3.3 Vrijheidscolleges

In samenwerking met de Stichting Vrijheidscolleges zijn drie vrijheidscolleges georganiseerd in
het MMB. Het eerste college met Dieuwertje Blok gericht op basisschoolkinderen, het tweede
college met Gijs Tuinman, gericht op een breder publiek met als niche de jongeren binnen de KMA
en het derde college was voor een heel breed publiek met Sinan Can. Deze colleges hebben plaats
gevonden eind oktober en begin november. De eerste twee colleges waren nog met publiek, het
laatste college niet.
Het college met Gijs Tuinman (ruim 2.000 bekeken) en Sinan Can waren ook via de livestream te
bekijken en zijn nog steeds te bekijken.

3.4 STILLLEVEN Generaal Maczek

Omdat het niet mogelijk was in gezamenlijkheid de vrijheid te vieren, hebben we in het MMB met
behulp van het Stillleven dat de bevrijding van Breda door Maczek uitbeeldt, symbolisch de vrijheid samen gevierd. Het Stillleven (met Generaal Maczek in een tank geflankeerd door zijn manschappen) wordt omringd door een feestende en juichende mensenmassa. Iedere bezoeker kon
een figuurtje/poppetje toevoegen aan deze mensenmassa, waarop de massa vrijheid-vierende
mensen tot de tweede lock-down gestaag toenam.

3.5 De Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant in 50 foto’s

Nu de jaren van de Tweede Wereldoorlog steeds verder van ons af komen te staan zijn het vooral
de beelden die het verleden zichtbaar maken. Na een provinciale zoektocht naar de 50 meest aansprekende foto’s is deze fotoselectie van het NIOD tot stand gekomen. In het Maczek Memorial
Breda worden de foto’s als tijdelijke expositie gepresenteerd van september tot en met december 2020, waarvan 7 foto’s zijn genomen in Breda.

In samenwerking met de Pabo Avans werd een idee voor leskisten uitgewerkt met als doel om in
de toekomst Pabo studenten hiermee proeflessen te laten verzorgen op Bredase basisscholen.
Uiteraard is voor het MMB ook een leskist beschikbaar.
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4.

HOOFDSTUK 4
Communicatie

Voor alle activiteiten genoemd in bovenstaande paragrafen is zowel interne als externe communicatie opgezet. De website www.maczekmemorialbreda.nl is volledig vernieuwd en elke week
up-to-date gehouden, nieuwsbrieven en persberichten zijn verstuurd, filmpjes zijn gemaakt, Facebook is voorzien van veelvuldige en aansprekende berichten, interne en externe meetings zijn
hiervoor gecoördineerd, een artikel de nieuwsbrief van NAC is geplaatst et cetera. Momenteel
wordt gewerkt aan een nieuwe flyer die bezoekers van het MMB mee kunnen nemen t.b.v. de ondersteuning van de mond-tot-mond reclame en voor potentiele sponsoren. Vanaf februari 2021 is
vanaf de weg goed te zien dat het MMB zich achter de erevelden bevindt.
Belangrijke communicatiemomenten hadden moeten zijn de opening van het Maczek Memorial
Breda en de herdenking van de Bevrijding van Breda. Beiden konden geen doorgang vinden door
Covid-19. Daardoor is het MMB veel positieve pers misgelopen, en hebben we ook het momentum gemist.
Alle activiteiten en pr heeft mooie artikelen opgeleverd. Verschillende artikelen in BN de Stem en
de lokale Princenhage krant. Hoewel een betaalde campagne wel in planning zat, is besloten dit
i.v.m. corona niet door te laten gaan. Wanneer de lockdown wordt opgeheven en er weer perspectief komt op meer publiek, wordt ook een online en offline campagne gestart.
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5.

HOOFDSTUK 5
Financiën

5.1 Begroting 2021

5.3 Toelichting per item

Inkomsten

5.3.1 Entreegelden
Uitgangspunt is 500 bezoekers per maand (volwassenen en kinderen), gemiddeld ontvangen we
hiervoor 4,13 euro exclusief BTW.

Entreegelden
Verkopen winkel
Verkopen horeca
Opbrengst scholenproject
Donaties
Sponsoring
Subsidie Gemeente Breda
Fondsen/subsidie projecten

€ 24.771
€ 4.959
€ 2.479
€ 4.375
€ 2.825
PM
€ 75.000
PM

Totaal

€ 114.409

Uitgaven
Inkoop winkel
Inkoop horeca
Huisvesting
Inrichting
Personeel
Marketing & communicatie
Bestuurskosten
Overige kosten
Projecten

€ 3.967
€ 744
€ 32.331
€ 5.000
€ 49.920
€ 12.000
€ 1.500
€ 4.000
PM

Totaal

€ 109.461

Saldo 2021

€ 4.947

5.2 Btw
Deze begroting is exclusief btw. Het Maczek Memoral Breda verrekent de btw. Voor de entreegelden en boeken geldt het lage btw-tarief van 9%, voor de overige inkomsten het hoge tarief
van 21%. Toelichting per post
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5.3.2 Verkopen winkel
Van alle bezoekers besteedt 10% iets in de winkel. Besteding is gemiddeld 10 euro, waarvan de
inkoopkosten 80% bedragen. Dit is ‘Inkoop winkel’.
5.3.3 Verkopen horeca
Van alle bezoekers besteedt 20% iets in de horeca: een kop koffie of een frisdrank. Gemiddeld
is dit 2,07 euro exclusief BTW. Inkoopkosten zijn 30% (marge is 70%), terug te vinden bij ‘Inkoop
horeca’.
5.3.4 Opbrengst scholenproject
Per jaargang op PO en VO bedraagt het aantal schoolklassen in Breda bij benadering 75. Op termijn willen we jaarlijks één jaargang in het Maczek Memorial Breda ontvangen. Dit jaar 40 klassen
uit het PO en 10 klassen uit het VO. We schatten zo 1.200 leerlingen de mogen ontvangen, waarvoor we per leerling 3,50 euro vergoeding krijgen.
5.3.5 Donaties
Van de bezoekers hebben we het afgelopen jaar ruim 2.000 euro aan donaties ontvangen. Voorzichtigheidshalve gaan we er vanuit dat de bezoekers dit jaar net zo gul zijn. Daarnaast hebben
we een trouwe groep vrienden waarvan we dit jaar hetzelfde bedrag verwachten als afgelopen
jaar: 825 euro.
5.3.6 Sponsoring
Sponsoring bestaat uit bijdragen van het lokale en regionale bedrijfsleven en biedt de mogelijkheid om een extra tentoonstelling of spreekbeurt te verzorgen, meer aan marketing te doen, of
een extra stuk aan te kopen voor de collectie.
5.3.7 Subsidie Gemeente Breda
Deze subsidie bestaat uit twee delen. Eén deel is de derde betaling van 25.000 van de startsubsidie van 75.000 euro die de Gemeente Breda toegezegd heeft en heeft in feite nog betrekking op
2020. Het andere deel is de subsidie van 50.000 euro die we aanvragen onder de noemer ‘Dynamische stad, het verhaal van Breda’.
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5.3.8 Fondsen/subsidie projecten
Deze staan PM op de begroting. Voor de ontwikkeling van het Maczek Memorial Breda lopen
twee projectaanvragen waar we een positieve reactie op hebben ontvangen. Deze zijn cruciaal en
we hebben hiervoor extra middelen nodig die we van de aangeschreven fondsen hopen te ontvangen. Zonder deze fondsen, kunnen we deze projecten niet realiseren.
Inkoop winkel en horeca: zie verkoop hiervoor
5.3.9 Huisvesting
Huisvestingkosten bestaan uit de huur, schoonmaak, beveiliging en onderhoud:
Huur
Schoonmaak binnen
Glasbewassing
Beveiliging
Klein onderhoud

€24.793
€4.562
€1.322
€1.240
€413

5.3.10 Inrichting
In 2020 zijn we gestart met het Maczek Memorial Breda. In het gebruik blijkt dat bijvoorbeeld de
winkel met boeken, CD’s en promotiemiddelen geen plek heeft. Omdat dit voor de bekendheid,
het uitdragen van het verhaal en voor het commerciële resultaat interessant is, gaan we hier een
prominente plek voor inrichten.

5.4.2 Aannames
Niet alleen de maatregelen rondom Corona maken de begroting 2021 onzeker. Ook kunnen we
door de maatregelen in 2020 niet terugvallen op de ervaringen van het afgelopen jaar. Immers,
we hebben het ‘normaal’ waar we naartoe willen, nog niet meegemaakt. Zo is het onze ambitie
om 500 bezoekers per maand te trekken, dit is een aanname, geen gefundeerde schatting op
basis van ervaring. Verder biedt het Maczek Memorial Breda veel kansen die nog benut gaan
worden, maar ook daarvan weten we niet hoe dat uit gaat pakken. Ook zonder Corona moeten we
voorzichtig zijn met harde conclusies op basis van alle aannames die hiervoor staan.

5.5 Conclusie
Ondanks het negatieve resultaat dat we verwachten, kijken we met vertrouwen naar het onzekere
jaar dat voor ons ligt. Reden hiervoor is de substantiële ondersteuning door de Gemeente Breda
en de reserve die de stichting heeft om het verlies op te vangen. Zelfs als de bezoekersaantallen
tegen gaan vallen, hebben we nog tijd om bij te sturen. Voor het volgende jaar neemt de onzekerheid en de zorg toe. Belangrijkste reden hiervoor is dat de subsidie in 2022 terug valt met 25.000.
Dit jaar investeren we in de toekomst van het Maczek Memorial Breda om daarmee een bijdrage
te leveren aan ‘het verhaal van Breda’ voor de komende jaren.

5.3.11 Personeel
Het bestuur is van mening dat het Maczek Memorial Breda een professional nodig heeft die helpt
het concept verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Hiervoor hebben we een zelfstandige
directeur in dienst voor anderhalve dag per week. Belangrijke taak op korte termijn is de projectaanvragen te doen en te zorgen dat deze projecten ook gerealiseerd worden.
5.3.12 Marketing & communicatie
Een goed verhaal moet verteld worden en bekend worden. Om ons in Breda op de kaart te zetten
zullen dit jaar extra moeten investeren in marketing en communicatie. Dit plan moet nog verder
uitgewerkt worden, maar heeft budgettaire ruimte nodig.
‘Bestuurskosten’ en ‘Overige kosten’ zullen ongeveer gelijk zijn aan afgelopen jaar.

5.4 Onzekerheden
5.4.1 Corona
Ook het Maczek Memorial Breda is dicht. Dat moet en dat levert financiële schade op, omdat we
geen mensen kunnen ontvangen. Als de maatregelen op 1 april worden opgeheven, betekent
dat een kwart minder inkomsten uit entreegelden, winkel, horeca en bezoekende klassen. In de
begroting staat een positief saldo als we het hele jaar open hadden kunnen zijn. Het saldo wordt
negatief als we dit pro rata corrigeren voor een kwart omzetverlies.
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Maczek Memorial Breda
Ettensebaan 17A
4812 XA Breda
+31(0)6-51436092
info@maczekmemorialbreda.nl

