Eind 2017 heeft de stichting Vitality een belangrijke mijlpaal bereikt. Inderdaad, het is
al vijf jaar dat het museum voor bezoek opengesteld is voor bezoekers. We zijn erin
geslaagd om verschillende activiteiten te ontwikkelen en verschillende evenementen te
organiseren. Op een verjaardag is het meestal gebruikelijk om de te evalueren en
vervolgens een strategie voor de toekomst te ontwikkelen.
In dit document willen we onze doelen verduidelijken en naar de toekomst kijken.
Momenteel ondervinden we beperkingen met betrekking tot de beperkte omvang van
het museum, de toegankelijkheid ervan en het gebrek aan beschikbare ruimte voor de
organisatie van evenementen. We hebben dit actieplan opgesteld om u te informeren
over ons plan voor de toekomst.
De stichting is vastbesloten om de herinnering levend te houden aan het offer tussen
1940-1945 van het leger en burgers voor onze vrijheid. Door een nieuw museum te
bouwen, conferenties te houden, ter plaatse te presenteren en evenementen,
herdenkingen en lesgeven op scholen te organiseren, proberen we dit doel te bereiken.
Onze focus ligt voornamelijk op Franse betrokkenheid in Nederland.
Elk jaar organiseren we als stichting een aantal evenementen rond het museum en
herdenkingen met onder andere de deelname van veteranen.
Het huidige museum biedt plaats aan maximaal 20 personen. Tijdens drukke dagen
moet het publiek buiten wachten. Een groter museum zal de collectie beter eer
aandoen en zal ook ruimte moeten bieden om oude voertuigen tentoon te stellen en
voor een film- en presentatieruimte, die ook kunnen worden gebruikt voor lezingen en
lessen. Bovendien is er in de huidige situatie niet genoeg ruimte om de groeiende
verzameling van de stichting tentoon te stellen. Daarnaast is het gebruik van het terrein
tegenover het huidige museum (een grote braakliggend terrein) nu gebruikt
evenementen voor onze evenementen, niet langer beschikbaar vanwege de
woningbouw. Evenementen gericht op het vergroten van de aandacht van het publiek
voor het museum en de plicht om te onthouden, kunnen nu dus niet langer worden
gerealiseerd in de nabijheid.

De stichting groeit ieder jaar, om dit te structureren, zijn de volgende doelstellingen
geformuleerd:
1. Ontwikkeling van een nieuw museum op een nieuwe locatie met een historische
context.
2. Implementeer en intensiveer het verzamelbeleid:

3.
4.
5.
6.
7.

• Het behouden, beheren en presenteren en uitbreiden van de collectie;
• Collectioneren, presenteren en uitlenen van objecten voor tentoonstellingen;
• Collectie digitaal registreren;
• Gegevens en beelden via het internet voor het publiek toegankelijk maken.
• Waarderen en categoriseren collectie.
Een museum van grotere bekendheid worden.
Aansluiten bij het Nederlands Museumregister, ICOM (Internationale Raad van
Musea) en verkrijgt het predicaat "geregistreerd museum".
Meer evenementen organiseren die nauw verband hebben met de activiteiten
van het museum op eigen terrein.
Ontwikkel meer educatieve componenten.
Maak het museum beter toegankelijk voor mensen met een handicap.

Het museum is een pure vrijwilligers organisatie, met een raad van bestuur. Dit bestuur
bestaat uit: een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Deze groep vrijwilligers is zeer divers en omvat onder meer een advocaat, een
historicus en een aantal voormalige militairen.
De stichting heeft een “comité van aanbeveling" bestaande uit een aantal
vooraanstaande leden van de samenleving, zoals de voormalige premier van Nederland,
Jan Peter Balkenende, en de Nederlandse afgevaardigde van de vereniging Souvenir
Français, de heer Thierry Van 'T Hoff. Ze dragen dit nieuwe project een bijzonder warm
hart toe.
Momenteel is de stichting bezig met het verkrijgen van het predicaat "geregistreerd
museum" zodat het museum ook de aandacht krijgt die het verdient op het gebied van
partnerschappen. Als gevolg hiervan zal de Franse inzet voor Nederland en de wereld
van musea de plaats krijgen die hem toekomt.
Op dit moment hebben we de mogelijkheid om het ideale terrein van 2,7 hectare te
kopen, vlak naast de Franse militaire begraafplaats in Kapelle. Als alle vergunningen op
tijd worden afgegeven, zou de bouw van het nieuwe museum kunnen beginnen in
2020. Op de huidige locatie ontvangen we 5000 bezoekers per jaar met een zeer
beperkte museumopening. Met de opening van het nieuwe museum verwachten we
een toename van het aantal bezoeken, met een totaal van 10.000 bezoekers in het

eerste jaar, met een verwachte groei van ongeveer 20.000 bezoekers per jaar vanaf het
derde jaar. Op basis hiervan was de opbrengstprognose gebaseerd op entree gelden,
horeca en winkelverkoop. De baten hieruit zal het eerste jaar rond € 50.000 zijn. Dit
bedrag is meer dan genoeg om de lopende kosten van het museum van € 25.000 euro
per jaar te dekken.
Voor de realisatie van dit nieuwe museum heeft de stichting een totaalbedrag van
€ 3.400.000 nodig. Dit toekomstige museum zal energie neutraal zijn en zal voldoende
ruimte bieden voor de collectie en buitenruimte voor de realisatie van evenementen.
Voor al deze kosten is de stichting volledig afhankelijk van sponsors. Er is een
aantrekkelijk pakket voor de sponsors. Naast het belastingvoordeel (de stichting heeft
de culturele status ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen en daarom zijn de giften
1,5 keer fiscaal aftrekbaar), maakt het ook deel uit van de Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. De vermelding van namen in verschillende publicaties biedt
ook een vorm van reclame voor de sponsors.
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