Stichting Vitality Kapelle en haar plannen
Stichting Vitality
Stichting Vitality is een algemeen nut beogende instelling met als doel het exploiteren van
museum Vitality, bijdragen aan herdenkingen en educatie aan scholen en verenigingen, alles
ter herinnering aan en met name gericht op de rol van de Fransen in de 2 e wereldoorlog in
Zeeland en overig Nederland. In 2012 is de Stichting opgericht en vanaf dat moment is het
museum daadwerkelijk open gesteld voor bezoekers. In 2019 heeft het museum het predicaat
“Geregistreerd museum” mogen ontvangen en heeft de voorzitter en oprichter van de Stichting,
de heer Andries Looijen, de Franse onderscheiding “Chevalier dans l’Ordre national du Mérite”
ontvangen.
Missie, visie en focus
De periode van verdediging, bezetting en bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zeer
ingrijpende gevolgen gehad voor Kapelle, Nederland, Europa en grote delen van de wereld.
Museum Vitality houdt de herinnering daaraan levend door vanuit verschillende invalshoeken
aandacht te besteden aan persoonlijke verhalen. Dit biedt bezoekers de mogelijkheid tot
herkenning en identificatie, zet aan tot nadenken, en creëert inzicht in de waarde van
tolerantie, vrijheid en democratie. Het museum leert dat vrijheid en welvaart niet
vanzelfsprekend zijn en draagt zo bij aan bewust burgerschap in een cultureel diverse
samenleving.
De focus van de Stichting ligt met name op de inspanningen van het Franse leger in de
meidagen van 1940. Daarnaast heeft de bevrijding van Zeeland en de rol van Fransen in overig
Nederland de aandacht. De relatie met het Franse ereveld in Kapelle blijkt een goede keuze te
zijn bij de uitbouw van het museum. Met de blik op de Franse inbreng bij verdediging en
bevrijding onderscheidt het museum zich van vele andere herdenkingsmusea.
(Toekomstige-) Ontwikkeling
Door de jaren heen is de collectie steeds verder uitgebreid en is het bezoekersaantal
toegenomen tot ruim 5000. Door het niet meer beschikbaar zijn van een evenemententerrein
nabij het museum kunnen evenementen gericht op het vergroten van de aandacht van het
publiek voor het museum en de plicht om te onthouden niet langer worden gerealiseerd in de
nabijheid.
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De beperkte ruimte, de toegankelijkheid ervan en het ontbreken van een evenemententerrein
zijn aanleiding te zoeken naar een nieuwe locatie voor het museum. Gezien de focus van de
Stichting is een locatie nabij het Franse ereveld een grote wens.
De Stichting is vastbesloten om de herinnering levend te houden aan het offer tussen 19401945 van de legers en burgers voor onze vrijheid. Door een nieuw museum te bouwen,
conferenties te houden, ter plaatse te presenteren en evenementen, herdenkingen en educatie
te organiseren, proberen we de missie inhoud te geven.
Het huidige museum biedt plaats aan maximaal 20 personen tegelijk. Een groter museum zal de
nog steeds toenemende collectie beter eer aandoen, zal er ook ruimte zijn om oude voertuigen
tentoon te stellen en voor een film- en presentatieruimte. Met een evenemententerrein
kunnen passende evenementen worden georganiseerd.
De toenemende collectie zal verder gedigitaliseerd worden, zodat deze gepresenteerd kan
worden, breder toegankelijk wordt en uitgeleend kan worden aan derden. Een verrijking van de
collectie kan, op tijdelijke basis, door gebruik te maken van de archieven en depots van de
Franse overheid.
Organisatie
Stichting Vitality heeft een bestuur bestaande uit 3 personen. Daarnaast is er een groep
vrijwilligers van ca. 30 personen, waar onder andere een notaris, een accountant, een historicus
en een aantal voormalige militairen onderdeel van uitmaken. In oprichting zijn 2 Stichtingen om
de bedrijfsvoering goed te laten verlopen. Stichting “Vitality Vastgoed” is eigenaar van grond,
gebouw en inrichting en Stichting “Memorial 40-45 Kapelle” exploiteert het nieuwe museum.
De Stichting heeft ook een “comité van aanbeveling” bestaande uit een aantal vooraanstaande
leden van de samenleving, zoals de voormalige premier van Nederland, Jan Peter Balkenende,
de Nederlandse afgevaardigde van de vereniging Souvenir Français, de heer Thierry Van ’t Hoff,
mevrouw Hélène Degryse, adviseur/lid AFE en de voormalige burgemeester van Kapelle, Anton
Stapelkamp. Zij dragen dit nieuwe project een bijzonder warm hart toe.
Samenwerking
De Stichting heeft voor het huidige museum het predicaat "Geregistreerd museum" verkregen
zodat het museum ook de aandacht krijgt die het verdient op het gebied van (inter-) nationale
partnerschappen. Samenwerking met andere musea is er al en zal voor zo ver mogelijk worden
uitgebreid tot nationale en internationale samenwerkingsverbanden.
Het plan / de financiën
Op dit moment is er de mogelijkheid om het ideale terrein van 2,7 hectare aan te kopen, direct
aanliggend aan het Franse ereveld in Kapelle. Het nu voorliggende ontwerp van RoosRos
Architecten, met inrichtingsplan van Madoc heeft de voorlopige instemming van de gemeente
Kapelle.
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Bij een spoedige voortgang van procedures en vergunningen kan de bouw van het nieuwe
museum nog in 2020 beginnen.
Voor de realisatie van dit nieuwe museum heeft de Stichting een totaalbedrag van € 3.600.000
geraamd. In de bijlage “Kosten – dekkingsplan nieuwbouw” zijn de geraamde stichtingskosten
en mogelijke inkomsten weer gegeven. Dit toekomstige museum zal energie neutraal zijn en zal
voldoende ruimte bieden voor de collectie en buitenruimte voor de realisatie van
evenementen.
Met de opening van het nieuwe museum wordt een toename van het aantal bezoekers van
heden ca. 5000 (bij een beperkte openstelling) tot ca. 10.000 bezoekers verwacht in het eerste
jaar, met een verwachte doorgroei tot ca. 18.000 bezoekers in het 5e jaar na opening.
Op basis van deze gegevens is de exploitatie voor de 1e 5 jaar na opening kostendekkend.
Ter dekking van de stichtingskosten is de Stichting afhankelijk van bijdragen van overheden en
fondsen. Daarnaast zijn er al vele contacten over donaties van bedrijven en particulieren. Als
waardering voor deze donaties is er een aantrekkelijk “sponsor pakket” samengesteld. Naast
het belastingvoordeel (de Stichting heeft de culturele ANBI-status, waarbij voor bedrijven giften
1,5 keer en particulieren 1,25 keer fiscaal aftrekbaar zijn) kan de gift ook gezien worden in het
licht van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Met een 4-tal fondsen zijn oriënterende (kansrijke-) gesprekken gevoerd. De aanvragen bij 2
fondsen moeten uiterlijk in juli 2020 definitief ingediend worden. Het betreft mogelijke
bijdragen voor, met name inrichting uit Europa (Leader/POP), Mondriaanfonds (75 jaar
vrijheid), het VSB-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Tenslotte is rekening gehouden met een lening van derden om de verwachte inkomsten uit
donaties zo nodig aan te vullen.
Tijdlijn van het project
Na een voorbereiding vanaf 2017 kunnen we nu spreken van een doorbraak in het proces.
In 2019 is de definitieve locatie benoemd en is een schetsplan van het museum opgesteld, ook
is de grondverwerving gestart.
In 2020 verwachten we dat de grondverwerving wordt afgerond, het bestemmingsplan wordt
gewijzigd en vergunningen worden aangevraagd. Daarnaast zullen de definitieve plannen voor
het gebouw en de inrichting worden uitgewerkt en kunnen definitieve offerten worden
aangevraagd. Last but not least wordt dit jaar hard gewerkt om de financiering rond te krijgen.
Eind 2020 en in 2021 zal de bouw van het museum plaatsvinden en met de daadwerkelijke
inrichting worden gestart.
In 2022 zal de inrichting worden afgerond en de in gebruik name plaatsvinden.
We beseffen dat deze tijdlijn zeer ambitieus is en mogelijk 1 jaar kan uitlopen door met name
procedures en fondsenwerving.
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Waarom doneren aan Stichting Vitality?
Fijn dat u kennis heeft genomen van onze plannen. Mocht u nog onvoldoende overtuigd zijn
om aan de Stichting te doneren geven wij u een aantal redenen om onze Stichting en haar
doelstelling een warm hart toe te dragen. De volgende redenen geven voor u wellicht de
doorslag:
 Ik heb waardering voor het feit dat Franse militairen hun leven hebben gegeven in
Nederland voor verdediging en bevrijding en voel me daarom betrokken bij dit project.
 Ik vind het doorzettingsvermogen van de voorzitter om zijn museale collectie in te zetten en
uit te dragen voor een breed publiek van groot belang en dit moet doorgaan.
 Ik vind dat de ontwikkeling van dit project bijdraagt aan het toeristisch product in Zeeland
en in Kapelle in het bijzonder.
 Ik vind het belangrijk dat er ook buiten Frankrijk herdenkingsplaatsen, gekoppeld aan de 2 e
Wereldoorlog, zijn, waar het gedachtegoed levend wordt gehouden.
 Ik vind het belangrijk dat door de beoogde educatie aan jongeren de herinnering aan de 2 e
wereldoorlog levend blijft.
 Ik heb herinneringen aan de 2e wereldoorlog en vind het een goede zaak de persoonlijke
verhalen in dit project terug te zien.
 In mijn bedrijf zijn tolerantie, vrijheid en democratie kernwaarden en vind daarmede een
verbintenis met dit project.
Tenslotte
Stichting Vitality heeft haar focus gericht op de inspanningen van het Franse leger in de
meidagen van 1940. Daarnaast heeft de bevrijding van Zeeland en de rol van Fransen in overig
Nederland onze bijzondere aandacht. Mede aan hen hebben wij onze vrijheid te danken.
Daarom willen wij de herinnering aan hen groot houden. We willen dit doen in ons nieuwe
museum als eerder omschreven in Kapelle nabij het Franse ereveld.
Uw bijdrage in de stichtingskosten van dit nieuwe museum stellen wij zeer op prijs, zodat wij de
niet subsidiabele kosten (met name grond en gebouw) kunnen dekken. Ons IBAN
rekeningnummer vind u in de voettekst van deze memo.

Op de volgende pagina vind u twee impressies van het nieuwe museum.
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contact:
voorzitter: dhr. A. Looijen
telefoon: +31610028568
email: info@memorial4045kapelle.nl
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