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Voorwoord 

 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Vitality. Stichting Vitality is een algemeen nut 
beogende instelling met als doel het exploiteren van museum Memorial 40-45 Kapelle1, 
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 2e wereldoorlog in Zeeland en 
overig Nederland.  
 
In 2012 is de stichting opgericht en vanaf dat moment is het museum daadwerkelijk open 
gesteld voor bezoekers. Eind 2017 hebben we als Stichting Vitality een mijlpaal kunnen 
slaan. Vijf jaar was het museum toen open voor bezoekers en in die periode zijn diverse 
activiteiten ontwikkeld en evenementen uitgevoerd. Rond een jubileum is het gewoon om 
terug te kijken en te evalueren maar ook om vooruit te kijken en toekomstplannen op te 
stellen. Inmiddels is het begin 2020 en is een actualisatie van het beleidsplan gewenst tot de 
versie (2018-2020/2023) die nu voor u ligt.  
 
Enkele doelen van het oude beleidsplan zijn inmiddels gerealiseerd waaronder het in 2019 
verkregen predicaat “Geregistreerd museum” en is het museum ingeschreven in het 
museumregister. De plannen voor een nieuw gebouw (museum) met een passende 
inrichting zijn verder ontwikkeld en in een beslissend stadium. Ook is een deel van de 
collectie gedigitaliseerd.  
 
In dit beleidsplan willen we duidelijkheid geven over de stichting, hoe deze is ontstaan 
(missie, visie en strategie/doelen, etc.), wat is bereikt (collectie, activiteiten, bezoekers, etc.) 
en hoe naar de toekomst met een aantal (nieuwe-) doelen, het plan voor nieuwbouw en de 
financiën wordt gekeken. 
 
Vanuit de omgeving krijgen we regelmatig waardering voor ons werk en daarvoor zijn we 
dankbaar. Diverse mensen schenken ons voorwerpen. Scholen bezoeken ons regelmatig 
waarvoor we ook gastlessen verzorgen. De aanwezigheid van het Franse ereveld in Kapelle is 
voor de Stichting van groot belang bij het invullen van de activiteiten. Zelfs vanuit het 
buitenland krijgen we hier regelmatig waardering voor.  
 
In dit kader mogen we ook noemen dat de voorzitter en oprichter van Stichting Vitality, de 
heer Andries Looijen, de Franse onderscheiding “Chevalier dans l’Ordre national du Mérite” 
mocht ontvangen. 
 
 
Kapelle, maart 2020 
Bestuur Stichting Vitality 
  

                                                           
1 Tot 2020 werd de naam (Oorlogs-)museum Vitality gebruikt, vanaf 2020 is de naam gewijzigd in Memorial 40-
45 Kapelle 
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1. Achtergrond Museum Vitality 

 

Andries Looijen is al van jongs af gefascineerd door de 2e wereldoorlog. Veel informatie 
heeft hij verzameld uit die tijd. Hij heeft het samen gebracht in de Stichting Vitality, die op 
haar beurt de collectie in bruikleen geeft aan het museum Vitality2 in Kapelle. De stichting 
zet zich jaarlijks in voor de helden van toen die in Kapelle begraven zijn.  

De basis van de collectie is overigens gelegd door de heer M. Goud uit Krabbendijke. Dhr. A. 

Looijen heeft na zijn overlijden in overleg met de familie Goud de collectie overgenomen. De 

huidige collectie van Stichting Vitality omvat vele voorwerpen met allemaal hun eigen 

verhaal. Te denken valt aan uniformen, uitrustingsstukken, wapens, munitie, 

correspondentie (brieven) en dagelijkse gebruiksvoorwerpen. 

Vanaf november 2012 is de collectie voor het publiek toegankelijk gemaakt. De collectie is 
door giften en verwervingen uitgebreid tot heden ruim 9600 stukken. De aanbouw van de 
woning van dhr. Looijen is omgebouwd tot museum / expositieruimte.  

Nadat de Stichting Vitality was opgericht, is het oorlogsmuseum Vitality geopend. Tot heden 
is de toegang tot het museum en zijn de aangeboden activiteiten gratis. Mede door de 
kleinschaligheid is de opening van het museum beperkt tot 1 zaterdag per maand, een week 
in mei rond de herdenking van de Franse slachtoffers en is er toegang, op verzoek, voor 
bijzondere activiteiten. 

Zowel logo als vlag laat zien waar het in onze stichting om draait. De Franse drapeau 
tricolore en de fleur de lis geven aan dat we ons focussen op alle Franse inspanningen die 
gedaan zijn ter verdediging en bevrijding van ons land in de periode 1940 - 1945. 

De maple leaf laat zien dat we de Canadezen die ons in 1944 hebben bevrijd dankbaar zijn. 
Vandaar dat in de naam “Vitality” voorkomt. De codenaam voor de bevrijding van Zuid-
Beveland. 

De collectie wordt in chronologische volgorde getoond. Het begint met de mobilisatie van de 
Nederlandse soldaten. Met name stukken uit de collectie Goud worden hier getoond. 

Daarna komen er drie panelen die de meidagen 1940 centraal stellen. De Franse hulp in 
1940, de verzorging van de Franse soldaten, en de Duitse aanval op Zuid-Beveland. Bij deze 
panelen zijn zeker een aantal waardevolle lokale stukken te zien. 

Vervolgens schakelen we over naar de bevrijding door de Canadezen. In 1944 hebben de 
Canadezen Zuid-Beveland vanuit Brabant en Zeeuws-Vlaanderen bevrijdt. Deze bevrijding 
hoort uiteraard ook de aandacht te krijgen die het verdient.  

De laatste drie panelen geven aandacht aan andere oorlogsinspanningen waar Franse 
soldaten na 1940 in Nederland bij betrokken waren. Bij operatie Amherst hebben Franse 
commando’s meegeholpen bij de bevrijding van Noord-Nederland. 

Een ander paneel gaat over de bevrijding van Walcheren waarbij o.a. Franse soldaten van 
commando no. 4 mee hebben gevochten. Bij dit onderdeel is onder andere de familie van de 
veteraan Churchill betrokken. 

                                                           
2 Vanaf 2020 in museum Memorial 40-45 Kapelle 
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Het laatste paneel betreft de op een ramp uitgelopen missie bij Wassenaar. Franse 
commando’s onder leiding van Charles Trepel zijn daar omgekomen. Trepel zelf ligt net als 
vele andere Franse soldaten die zijn omgekomen in heel Nederland, begraven op het ereveld 
in Kapelle. 
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2. Missie, visie en focus 

 

Missie 

 
Het is de missie van de Stichting Vitality om museale en educatieve producties te maken van 
historische en vormtechnische topkwaliteit. Het museum combineert daarbij beproefde 
middelen met innovatieve technieken om het zware thema van het museum toegankelijk te 
maken. 
 
Als in hoofdstuk 1 beschreven is de bestaansreden van de Stichting de collectie van dhr. 
Looijen publiekelijk toegankelijk maken en daarmede de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog levend te houden voor een breed (inter-) nationaal publiek.  

De Stichting past daarbij naleving van de Governance Code Cultuur, de Ethische Code ICOM 
(International Council of Museums) en de bevordering van de hoofdtaken waarop een 
museum drijft: verzamelen, onderzoeken, bewaren, presenteren en overdragen, toe.  
 

Visie en focus 

De periode van verdediging, oorlog, bezetting en bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog 
heeft zeer ingrijpende gevolgen gehad voor Kapelle, Nederland, Europa en grote delen van 
de wereld.  Stichting Vitality houdt de herinnering daaraan levend door vanuit verschillende 
invalshoeken aandacht te besteden aan persoonlijke verhalen. Dit biedt bezoekers van het 
museum 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 is van groot 
belang bij de keuze voor de uitbouw van het museum. Met de blik op de Franse inbreng bij 
verdediging en bevrijding onderscheidt het museum zich van vele andere 
herdenkingsmusea.  
 

Ethische code voor musea 

Voor musea is een zogenaamde ‘Ethische Code voor Musea’ vastgesteld waaraan de 
besturen en de medewerkers zich dienen te houden. De code geldt ook voor het bestuur en 
de vrijwilligers van de Stichting Vitality nu in juli 2019 het predicaat “Geregistreerd museum” 
is toegekend en het museum ingeschreven is in het museumregister.  
 
Een museum kan alleen lid worden van de NMV en geregistreerd worden als wordt voldaan 
aan de internationale museumdefinitie: 
“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, 
toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. 
Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft 
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bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, 
voor doeleinden van studie, educatie en genoegen”. 
 
Het spreekt voor zich dat de code in de eerste plaats bedoeld is als leidraad voor het 
handelen van de museumprofessionals, maar gezien onze Stichting alleen vrijwilligers kent is 
de code uiteraard op onderdelen van betekenis voor het werk van de vrijwilligers. 
Om die reden wordt expliciet in de code vermeld dat het bestuur van de Stichting waarborgt 
dat vrijwilligers tijdens hun museale en persoonlijke activiteiten, volledig vertrouwd zijn met 
de ‘Ethische Code voor Musea’ en met andere toepasselijke gedragscodes en wetten. 
 
Onderwerpen die van belang zijn voor vrijwilligers hebben vooral betrekking op de zorg voor 
de collecties, de informatieverstrekking over collecties en de beveiliging. Als ook de kwestie 
van vertrouwelijkheid en het niet aanvaarden van schenkingen, gunsten, bruiklenen of 
andere persoonlijke voordelen die medewerkers en vrijwilligers in verband met hun functie 
bij het museum krijgen aangeboden. 
De volledige tekst van de code ligt ter inzage en is ook te vinden op de website van de NMV.  
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3. Strategie en doelen 

 

Strategie 

Als uitwerking van missie en visie is de strategie voor de periode 2018 - 2020/2023 
geformuleerd en deze luidt als volgt: “Het museum in zijn geheel verder professionaliseren 
en te groeien in naamsbekendheid en bezoekersaantallen”. Hierbij zijn aandacht voor 
verdere professionalisering van de organisatie, bedrijfsvoering, het schrijven en uitvoeren 
van beleidsstukken, organisatie van publieksactiviteiten en collectiebeheer van groot belang.  
 
Daarbij wordt gestreefd naar samenwerkingsprojecten met bestaande en nieuwe partners, 
zodat Stichting Vitality als relatief kleine instelling steeds nieuwe doelgroepen kan bereiken 
en het thema van het museum verbonden kan worden met de actualiteit. 
Door de strategie concreet te formuleren en uit te voeren kan dit bereikt worden.  
 

Doelen 

De Stichting stelt zich tot doel het herinneren van de Tweede Wereldoorlog: 

 betreffende de regio Zuid Beveland en westelijk Noord-Brabant 

 betreffende de Franse inzet in heel Nederland 
In het museum en haar verdere activiteiten besteedt de Stichting aandacht aan deze doelen. 
 

Regio Zuid Beveland en westelijk Noord-Brabant 

Hier willen we aandacht geven aan de Tweede Wereldoorlog in de regio. Vanaf mobilisatie 

en de Franse verdediging tot en met de Duitse bezetting en de bevrijding door de 

Canadezen. 

De Franse inzet in heel Nederland 

Een deel3 van de in Nederland gesneuvelde Franse soldaten is begraven op het Franse 

ereveld in Kapelle4.  Aan alle Franse gesneuvelden willen we de aandacht geven die ze 

verdienen. Alle locaties in Nederland, waar het Franse leger in de Tweede Wereldoorlog 

heeft gevochten behandelen wij in het museum. 

Wij trachten dit doel, herinneren van de Tweede Wereldoorlog, onder meer te bereiken 
door: 

 in te gaan op vragen van individu en maatschappij betreffende ons doel 

 het verzamelen van materiële en feitelijke getuigenissen van de mens en zijn omgeving 

 het organiseren van diverse activiteiten en lezingen 

 het samenwerken met andere organisaties en musea in de regio 
Onderstaand worden deze aspecten verder toegelicht. 
 

                                                           
3 228 van de ca. 600 á 620 gesneuvelde soldaten zijn in Kapelle begraven, de overige zijn in Frankrijk ter aarde 
besteld. 
4 Het ereveld in Kapelle is het enige Franse ereveld in Nederland. 
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Vragen van individu en maatschappij 

Als Stichting proberen we in te spelen op een specifieke behoefte die we constateren. We 

krijgen regelmatig inhoudelijke vragen. Die gaan soms over de gebeurtenissen, soms over 

personen. Soms kunnen we mensen bij elkaar brengen.  

Daarnaast merken we dat bepaalde activiteiten een zekere zingeving aan bezoekers en 

deelnemers geeft. Dan kan onder andere gedacht worden aan het jaarlijks ontsteken van de 

kaarsjes op kerstavond op het Franse ereveld. Ook de diverse kransleggingen tijdens 

herdenkingen krijgen veel waardering. 

Het onderhouden van contacten met Franse veteranen trekt regelmatig landelijke aandacht. 

Ook de plaatselijke scholen zijn al diverse keren betrokken bij verjaardagen van deze 

veteranen. Zo lang het nog kan, proberen we veteranen te betrekken bij evenementen in 

Kapelle en houden ze in ieder geval op de hoogte. 

Verzamelen van materiële en feitelijke getuigenissen 

Diverse vrijwilligers zijn betrokken bij het verzamelen van verhalen van ooggetuigen over de 

Tweede Wereldoorlog. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Sommige interviews zijn op 

video opgeslagen. Buitenom de emotionele waarde die deze interviews hebben zijn ze voor 

de geïnterviewde zelf zeer belangrijk.  

Het museum zou niet kunnen bestaan zonder voorwerpen. Onder andere het verkrijgen van 

materiaal dat tijdens de oorlog door soldaten en bewoners zelf is gebruikt is erg belangrijk. 

Het komt regelmatig voor dat de stichting belangeloos voorwerpen geschonken krijgt waar 

vaak het achterliggende verhaal nog mooier is dan het voorwerp op zich. Deze voorwerpen 

vertellen de verhalen die we in het museum proberen te laten zien. Er worden soms 

voorwerpen aangekocht die het huidige verhaal ondersteunen, maar schenkingen hebben 

de voorkeur.  

Organiseren van activiteiten en lezingen 

Jaarlijks tijdens de Toujours Kapelle week in mei organiseren we een defilé van militaire 

voertuigen. Dit is aan het begin van de Franse Slag Mars. In dezelfde week organiseren we in 

en rond het museum activiteiten zoals een legerkampement, re-enactment, demonstraties 

en voertuigen displays. 

We organiseren wandel- en fietstochten langs belangrijke locaties in de omgeving met 

betrekking tot de verdediging, bezetting en bevrijding. 

In het toeristisch seizoen kunnen er op afspraak “battlefield” tochten met een militair 

voertuig en gids verzorgd worden. 

Met regelmaat verzorgen we lezingen zowel in het museum als op de aangevraagde locaties.  

Enkele vrijwilligers geven gastlessen op scholen passend in het thema Tweede Wereldoorlog. 

Dezelfde klassen komen op afspraak ook naar het museum waar verdere uitleg wordt 

gegeven. 
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Op verzoek vertonen wij de in opdracht van de Stichting gemaakte documentaire  

“de Franse slag” over de meidagen 1940 in de regio rond Kapelle. Deze documentaire is door 

vrijwilligers geproduceerd en gemonteerd. 

Samenwerken met andere organisaties en musea 

Voor de jaarlijkse herdenkingsweek “Toujours Kapelle” nemen wij deel in het comité, en 

kunnen zo in deze Franse week het museum combineren met andere activiteiten rondom 

het Franse thema van herdenken en verbondenheid, zoals de Franse Slag Mars en de 

openingsavond van Toujours Kapelle. Hier wordt samengewerkt met de gemeente Kapelle, 

stichting de Franse Slag Mars en de Franse ambassade. 

Tijdens de luchtvaartdagen op vliegveld Midden-Zeeland verzorgen en ondersteunen wij 
samen met stichting Wings to Victory de display van voertuigen. 
 
Wij ondersteunen museum Gdynia te Axel bij de Poolse herdenking van de bevrijding van 
Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast dragen wij bij aan de oldtimerrit in Axel met militaire 
voertuigen. 
 
Wij zijn deelnemer in de stichting Slag om de Schelde met als doel het samenwerken van 
Zeeuwse en Belgische oorlogsmusea en herdenkingsorganisaties. Hierbij kan gedacht 
worden aan het afstemmen van agenda’s op elkaars activiteiten en afspraken maken over 
het ondersteunen van elkaars activiteiten. 
 
Het Ministerie van Defensie is een regelmatige partner bij diverse activiteiten georganiseerd 
door de stichting. Zo leveren ze tijdens Toujours Kapelle rekwisieten materiaal voor het 
defilé en het evenemententerrein. 
 
In mei 2018 hebben wij de herdenking van 2 gezonken mijnenvegers op de Westerschelde 
georganiseerd. 
 
In het kader van de herdenking van de bevrijding in 2019-2020 hebben wij onze bijdrage aan 
de start van 75 jaar vrijheid in Terneuzen (26 oktober 2019) geleverd in de vorm van een 
ingerichte container. Deze is aansluitend opengesteld in Vlissingen en op enkele andere 
plaatsen in de provincie. 
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4. Beleid 

 
In dit hoofdstuk komen de volgende beleidspunten aan de orde: 

 Collectiebeleid 

 Presentatie- en tentoonstellingsbeleid 

 Educatief beleid 
 
Collectiebeleid 
Stichting Vitality heeft een apart Collectieplan opgesteld waarin ingegaan wordt op de 
collectie op hoofdlijnen, de collectievorming, behoud en beheer, de registratie, behoud en 
beheeromstandigheden, de verbeterpunten, etc. Hier zal daarom alleen een samenvatting 
van deze onderdelen worden gegeven inclusief een overzicht van de te ondernemen 
actiepunten op het gebied van de collectie.  
 
Stichting Vitality stimuleert het onderzoek naar de collectie. Dit gebeurt onder andere door 
de registratie en digitalisatie van de collectie. Door de collectie te digitaliseren is het beter 
mogelijk door interne en externe personen onderzoek naar de collectie te doen. 
Regelmatig komen er externen voor onderzoek in de dossiers van Museum Vitality. 
 
De collectie bestaat uit ruim 9600 items (schriftelijke bronnen, foto’s, film en geluid, 
burgervoorwerpen, militaria, geografische kaarten, textiel, schilderijen en portretten).  Van 
deze items is ca. 30% gedigitaliseerd. De items zijn verder gecategoriseerd naar 
“cultuurhistorisch waarde voor het museum”. De pronkstukken van de collectie en de 
kerncollectie vormen samen ca. 80% van de items. De overige stukken vormen steuncollectie 
en/of zijn niet passend of dubbel aanwezig. 
 
Er moet de komende periode vooral gewerkt worden aan het wegwerken van de 
registratieachterstand en daarna de afronding van de collectieregistratie in Adlib, zodat 
gegevens van deze deelcollecties nader ingevuld kunnen worden. Dit kan bewerkstelligd 
worden door het inzetten van vrijwilligers. Het streven is echter om medio 2023 gereed te 
zijn met de registratie van de huidige collectie. 
 
Voor de collectievorming volgt het museum zoveel mogelijk de richtlijnen van Spectrum 
(handleiding voor collectiemanagement). Zowel op het gebied van verzamelen, selecteren 
en afstoten, behoud en beheer, collectieregistratie en documentatie als het gebruik van de 
collectie.  
 
Actiepunten:        Periode:  

 Aanvulling en complementeren van de collectie  2018-2023 

 Herbestemmen      2018-2023 

 Collectiebeheerder aanstellen    2020-2023 

 Registratieachterstand wegwerken   2018-2023 

 Digitale catalogus maken      2020-2023 

 Digitalisering deelcollectie objecten   2018-2023 
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In 2014 heeft Stichting Vitality de documentaire De Franse Slag gemaakt. De documentaire 
vertelt het verhaal van de Franse inzet in 1940 in Zeeland. Deze documentaire vertonen wij 
ieder jaar in de filmtent tijdens de week van Toujours Kapelle. Ook tijdens presentaties die 
door het museum verzorgd worden voor o.a. buurtverenigingen, Vrouwen van Nu, Rotary 
clubs etc. wordt deze documentaire vertoond. 
 
In 2015 heeft Stichting Vitality meegewerkt aan de documentaire de Franse Slag in Zeeland 
die door de Zeeuwse Documentaire Stichting is gemaakt. Deze documentaire is in 2015 in 
première gegaan bij Film by the Sea. De Zeeuwse Documentaire Stichting heeft voor deze 
documentaire de bronnen van Museum Vitality gebruikt. 
 
Diverse malen zijn er artikelen geschreven in o.a. De Spuie van Heemkundige Kring De 
Bevelanden om de kennis te delen en de onderzoeksresultaten bekend te maken. 
Door de diverse exposities die Museum Vitality organiseert en de vele gastlessen die door de 
vrijwilligers op scholen gegeven worden, proberen wij vanuit het museum de jeugd, dus de 
toekomst, het historisch besef mee te geven dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. De 
documenten worden ook regelmatig beschikbaar gesteld voor studenten die onderzoeken 
naar de historie verrichten.  
 

Presentatie- en tentoonstellingsbeleid 

Thema’s voor de tentoonstellingen en activiteiten zijn uiteraard het herinneren aan de 
tweede wereldoorlog in onze regio (en voor zo ver Franse betrokkenheid ook daarbuiten).  
Wij doen dit, naast de inrichting van het museum, vooral door:  

 Het organiseren van herdenkingen in de regio  

 De inrichting van het (tijdelijke) tentoonstellingen op locatie 

 Het geven van presentaties op locatie 
De presentaties vallen onder te verdelen in de vaste opstelling, wisselende tentoonstellingen 
en lezingen.  
 
Herdenkingen 
Herdenkingen maken een deel uit van de presentatie van Stichting Vitality. Verschillende 
worden door de stichting zelf verzorgd, aan anderen nemen we deel of hebben zitting in het 
organiserend comité. 
 
Voorbeelden hiervan zijn de herdenking van 2 gezonken mijnenvegers op de Westerschelde 
die we mei 2018 hebben georganiseerd of bijvoorbeeld de Franse herdenking op de 
erebegraafplaats. Vaak werken we hierbij samen met bijvoorbeeld de Franse ambassade of 
het ministerie van defensie. 
 
Vaste opstelling  
Thema’s hierin zijn: Mobilisatie – Bezetting – Bevrijding.  
In januari 2016 is de vaste presentatie van het museum opnieuw ingericht rondom deze drie 
thema’s. Het toont de Nederlandse soldaat in de hoop op neutraliteit, de (naar we nu weten 
hopeloze) inzet van het Franse 271e, de Duitse veroveraars en bezetters en ten slotte de 
bevrijders in 1944. Aan de hand van een aantal sub thema’s wordt getoond hoe de Franse 
militairen ook bij de bevrijding een rol van betekenis in Nederland hebben gespeeld. 
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Locatie tentoonstellingen  
Op locatie proberen we een tentoonstellingsruimte te creëren waar tijdelijke 
tentoonstellingen geheel tot hun recht komen. Hiermee willen we onder andere bezoek 
stimuleren en nieuwe bezoekers trekken. Met deze tentoonstellingen kan de beleving van 
het Franse verhaal optimaal worden vorm gegeven. Met behulp van fotografie, dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen, uniformstukken etc. worden zoveel mogelijk facetten getoond.  
Voorbeeld van dit soort tentoonstellingen is de tentoonstelling in het gemeentehuis van 
Kapelle die jaarlijks in de aanloop van Toujours Kapelle verzorgd wordt. 
 
Lezingen 
Het is mogelijk een lezing op locatie aan te vragen, deze lezing kan op inhoud variëren en zal 
in overleg vastgesteld worden.  
 
Deze lezingen zijn voor ieder niveau te verzorgen, voorbeelden zijn verenigingen zoals de 
Lions, maar ook “Vrouwen van Nu. Op dit vlak proberen we zo veel mogelijk “maatwerk” te 
bieden. Lezingen worden op basis van kostprijs doorberekend aan de aanvrager 
 

Educatief beleid 

De Stichting wil in haar museum zijn bezoekers op verschillende wijzen een inhoudelijke 
verdieping bieden, en daarmee de educatieve waarde vorm geven. Doel is volwassenen en 
kinderen vanuit verschillende invalshoeken op een andere manier naar erfgoed te laten 
kijken en ze te inspireren. Daartoe wordt naast de presentaties een reeks aan educatieve 
diensten aangeboden. Aansluitend op evenementen, zoals de week van Toujours Kapelle, 
worden diverse activiteiten en herdenkingen georganiseerd.  
Stichting Vitality richt zich daarbij op alle generaties bezoekers. Het intergenerationeel leren, 
het leren van verschillende generaties onderling in interactie, zal uitgangspunt worden van 
het verder te ontwikkelen educatieve aanbod. Dit wordt als volgt verder uitgewerkt:  
 
Voor kinderen:  
Stichting Vitality heeft de ambitie om zich in te zetten voor de doelgroep schoolkinderen. 
Ook voor hen is de herkomst van onze vrijheid waarin wij leven van belang. Voor hen 
worden dan ook verschillende activiteiten georganiseerd.  
 
Middelen:  

 Gastlessen op locatie, passend in het thema “de tweede wereldoorlog”.  

Hiervoor zijn leskisten voorhanden waarin spullen zitten die het verhaal ondersteunen of tot 
de verbeelding spreken. Aanschouwelijk onderwijs gebeurt ook door middel van de in eigen 
beheer geproduceerde film “de Franse slag”. Voor de lessen op locatie heeft de stichting 
enkele vrijwilligers. 

 

 Rondleidingen voor het onderwijs  
Gidsen begeleiden klassen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs tijdens hun 
museumbezoek en eventueel tijdens een bezoek aan een evenementenkamp. 
 

 Programma’s voor het basisonderwijs  
Voor 2020 zal met het oog op de herdenking van de “slag om de Schelde” voor het primair 
onderwijs een nieuw schoolprogramma voor onder- en bovenbouw worden ontwikkeld: De 
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leskist en het bijbehorende programma zal dan volledig in het teken staan van de bevrijding 
van Zeeland in 1944.  
 
Voor volwassenen: 
Stichting Vitality wil zich als kenniscentrum ontplooien en cursussen, lezingen, workshops en 
excursies organiseren met betrekking tot de Franse inzet tijdens de 2e wereldoorlog in 
Nederland. Sommige activiteiten worden ontwikkeld in eigen huis, andere door derden of 
samen met derden. Het museum is ook het startpunt van waaruit het landschap is te 
verkennen en het biedt diverse excursies aan, te voet, fiets, met een bus, individueel met 
een folder, of gezamenlijk met een gids.  
 
Middelen:  

 Rondleiding met gids in Museum  
De bezoeker wordt meegenomen door een museumgids en alle onderdelen van het museum 
worden als chronologisch verhaal gepresenteerd.  
 

 Battlefieldtour met een gids  
De bezoeker wordt in een “2e wereldoorlog legervoertuig” meegenomen naar belangrijke 
plaatsen tijdens de meidagen 1940 rondom Kapelle en krijgt ter plaatse het verhaal door één 
van onze gidsen verteld. Voor de battlefield tours is per deelnemer een vergoeding 
verschuldigd. 
 

 Excursies te voet  
Bezoek te voet aan de hand van de Franse slag wandelroute.  
 

 Fietstocht met een routeboekje  
In zijn geheel te fietsen of in afzonderlijke stukken van ca. 10 km te wandelen. 
In de omgeving van Wemeldinge, Kapelle en Hansweert is in de Tweede wereldoorlog flink 
wat gevochten tussen de Duitsers en de Fransen. Deze route vertelt het verhaal van de strijd 
van het 271e Régiment d ’Infanterie tussen 14 en 16 mei 1940. 
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5. Publiek 

 

Algemeen 

Het museum wordt door jong en oud bezocht, ook gezinnen met kinderen weten de weg 
naar het museum te vinden. Veel ouderen zijn vooral geïnteresseerd in de persoonlijke 
verhalen, er zijn militair geïnteresseerden (vooral mannen), scholen en soms toeristen 
(onder andere door reclames op de campings). Zowel het museum / activiteiten bezoek en 
het bezoek aan de Website en sociale media is, mede door de aandacht die het museum 
geeft / krijgt aanzienlijk gestegen. Onderstaand is het aantal bezoekers aangegeven.  

 

Bezoekerscijfers 

In 2019 werd het museum Vitality en de evenementen door meer dan 9600 mensen 
bezocht. De bezoekers aan het containerproject in Terneuzen en Vlissingen, ter gelegenheid 
van de start van 75 jaar bevrijding in Nederland (ook ca. 5000 mensen) mee gerekend. 
 
Museum/activiteiten 

Jaar 2013 2014 2015 2016 20175 2018 2019 

        

Aantal 684 1130 1867 3273 4700 4935 9648 
 

Website en social media  

Het aantal online bezoekers van de website is ten opzichte van 2016 flink gestegen, de 
Website kreeg ruim 2800 unieke bezoekers. 
 
Website 

Jaar 2016 2017 2018 2019 

     

Aantal6 2300 2800 3000 3500 

 
In 2016 had de Facebook pagina van het museum 116 volgers, eind 2019 was dit aantal 
gestegen naar 792.  
 
Facebook 

Jaar 2016 2017 2018 2019 

     

Aantal 116 539 627 792 

 
Op Twitter is het aantal volgers van 129 (2017) gestegen tot 160 (2020). Deze social media 
bron moeten we nog verder gaan ontwikkelen. Hoewel er zeker bij de jeugd een groot 
potentieel zit in deze (en andere media) moet het museum op zoek naar vrijwilligers die zich 
op deze tak gaan toeleggen teneinde het bereik te vergroten. 

 

                                                           
5 Getallen vanaf 2017 uitgegeven door Erfgoed Zeeland 

 
6 Getallen m.u.v. 2017 vormen een schatting omdat website is gewijzigd 
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Recensies   

Er zijn verschillende online platforms waar bezoekers een recensie over een museum 
kunnen achterlaten. In ons geval is dit nu alleen nog op Facebook. Deze feedback houden wij 
nauwlettend in de gaten om waar nodig de dienstverlening te kunnen optimaliseren. Op 
Facebook scoort het museum 5 van de 5 sterren uit een totaal van 14 recensies. 
 

Communicatieplan 

Er is een apart communicatieplan uitgewerkt. Het dient als uitgangspunt om museum 
Memorial 40-45 Kapelle verder in de markt te zetten. De effectieve inzet van verschillende 
communicatiemiddelen heeft tot doel: 

 De naamsbekendheid van het museum Memorial 40-45 Kapelle te vergroten. 

 De deelname aan gezamenlijke activiteiten van het museum te verbeteren. 

 Het museumbezoek in de regio (incl. vakantiegasten) en daar buiten te bevorderen. 
 
In het plan is allereerst aandacht besteed aan Stichting Vitality: de organisatiestructuur, de 
vrijwilligers, de organisatiedoelen en de evenementen. Daarnaast is op basis van literatuur 
achtergrondinformatie verzameld over museumpromotie, toerisme en museumbezoek in de 
regio en succesvolle museale samenwerkingsverbanden. 
 
Vervolgens zijn de belangrijkste doelgroepen van museum Memorial 40-45 Kapelle 
gespecificeerd, waarop de Stichting de externe communicatie dient te richten. Dit zijn: 

 Nederlandse en buitenlandse dag- en verblijfstoeristen - gezinnen met kinderen. 

 Nederlandse en buitenlandse dag- en verblijfstoeristen - 55-plussers en senioren. 

 Nederlandse en buitenlandse schoolkinderen in groepen. 
 

Om het museum Memorial 40-45 Kapelle verder in de markt te zetten, is op basis van de 
vergaarde informatie een zestal speerpunten in de communicatie geformuleerd, te weten: 
1. Merknaam in externe communicatie. 
2. Netwerk opbouwen/uitbreiden met o.a. verblijfsaccommodaties en VVV’s. 
3. Arrangementen ontwikkelen voor de doelgroepen in samenwerking met externen. 
4. Promotiemateriaal ontwikkelen/verbeteren en verspreiden. 
5. Free publicity actief houden. 
6. Ontwikkelen en up-to-date houden van de website. 
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6. Bedrijfsvoering 

 

Organisatie 

Stichting Vitality is een vrijwilligersorganisatie die door een bestuur wordt aangestuurd. Het 
stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Iedereen is 
onbezoldigd.  
Er zijn nu ca. 25 personen die vrijwilligerswerk uitvoeren in diverse werkgroepen. Er is een 
functiebeschrijving per werkgroep. Ook voor de bestuursleden zijn competentie-profielen 
samengesteld. 
 

Governance Code Cultuur 

Stichting Vitality is een betrekkelijk kleine stichting waar het bestuur ook deel uitmaakt van 
de uitvoerende organisatie en als zodanig vele werkzaamheden zelf uitvoert.  
 
Omdat de stichting met alle nieuwe plannen volop in beweging is, is er vastgesteld dat de 
statuten moeten worden aangepast. Het aanpassen is tijd volgordelijk nu nog niet wenselijk 
omdat niet alle benodigde situaties “in place” zijn. Dit houdt onder andere in dat er een 
bestuurswisseling gaat plaatsvinden in 2020/2021, gebaseerd op een nieuwe organisatie. 
 
Om aan te geven hoe de nieuwe statuten dan vorm gaan krijgen is onderstaand op, basis van 
de Governance Code Cultuur een uiteenzetting van de interpretatie door Stichting Vitality op 
de volgende punten: 

 De zittingstermijn voor de bestuursleden zoals nu in de statuten opgenomen van 2 jaar 
en stilzwijgend verlengen wordt veranderd in een zittingsperiode van 4 jaar en een 
maximale zittingstermijn van 2 perioden. 

 Voor de bestuursleden wordt een profielschets vastgesteld waarin ook rekening wordt 
gehouden met de behoefte aan diversiteit binnen het bestuur.  

 Op basis van de genoemde profielschets jaarlijks een evaluatie van het functioneren van 
het bestuur bepalen en vastleggen. 

 Er wordt een lijst van eventuele neven functies van bestuursleden aangelegd en 
gepubliceerd op de website van de stichting. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid van de Stichting, uitgewerkt in een apart document, heeft tot doel om 
de vrijwilligers duidelijkheid te geven over de positie en de werkvoorwaarden van de 
vrijwilligers. Het betekent tegelijkertijd een steun in de rug van de vrijwilligers voor een 
professionele aanpak van hun werkzaamheden en invulling van hun verantwoordelijkheden. 
Het beleid gaat tevens over rechten en plichten van vrijwilligers. Vrijwilligers vormen immers 
tijdens hun werk voor het museum een essentieel onderdeel van de organisatie. 
 

Calamiteiten- en veiligheidsplan 

In een apart calamiteiten- en veiligheidsplan heeft het bestuur de maatregelen beschreven 
om de organisatie van het museum op calamiteiten voor te bereiden. 
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Doel van het plan is: 

 bewerkstelligen dat incidenten niet uitgroeien tot calamiteiten. 

 schade zoveel mogelijk te beperken. 

 optimale veiligheid te bieden voor bezoekers en vrijwilligers. 

 de collecties en het museum zo goed mogelijk te beschermen. 
 
Het plan is tevens een instrument waarmee gestructureerd opgetreden kan worden ingeval 
van nood. Daarvoor is het enerzijds nodig dat vrijwilligers weten wat hun te doen staat 
mocht zich een noodsituatie voordoen. Anderzijds dienen duidelijke afspraken met externe 
organisaties te worden gemaakt en dient schriftelijk te worden vastgelegd wanneer en hoe 
die organisaties optreden. 
 
Door het invoeren én het actueel houden van het plan wordt bij het museum bovendien 
voortdurend de aandacht gevestigd op de veiligheidszorg. 
Daarnaast heeft een bestuur een risicoanalyse uitgevoerd, welke is opgenomen als bijlage.  
 

Klimaat- en lichtomstandigheden 

In het museum en het depot wordt gemeten met een gekalibreerde datalogger voor wat 
betreft temperatuur en luchtvochtigheid (RV). De streefwaarde die wordt aangehouden voor 
de RV is 55%, voor aanpassing indien benodigd wordt een mobiele ontvochtiger ingezet. De 
luchtvochtigheid in het depot wordt door een ontvochtiger constant gehouden tussen een 
RV van 45 en 55%. 
 
De omgevingscondities moeten zo dicht mogelijk de ideale condities benaderen. Belangrijk is 
het constant houden van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Voor de temperatuur 
moeten de schommelingen kleiner blijven dan 3°C per 24 uur, voor de relatieve vochtigheid 
kleiner dan 2% per uur of 3% per etmaal. 
 
Voor de verlichting wordt zowel in het museum als in het depot gebruik gemaakt van LED 
verlichting. Deze speciale verlichting straalt geen UV en IR uit en voorkomt dus de 
veroudering van de stukken 
 
Direct zonlicht is in het museum afgeschermd met uv-werende folie en door middel van 
verduistering in het depot.  
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7. Toekomstplannen 

 
Bij het opstellen van dit beleidsdocument in 2017 was het museum gevestigd aan de 
Vroonlandseweg in Kapelle. Als eerder benoemd een klein museum met een evenementen 
terrein tegenover de locatie. Deze locatie is door verhuizing van dhr. Looijen naar de 
Goessestraatweg in Kapelle niet meer beschikbaar. Ook is het evenementen terrein door een 
veranderde bestemming niet meer beschikbaar.  
 
Vanaf mei 2020 is het museum gevestigd in een gebouw op het perceel Goessestraatweg te 
Kapelle. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor de functie tijdelijk museum. Hoewel de 
oppervlakte van dit gebouw al 40% groter is dan aan de Vroonlandseweg is er toch nog 
sprake van een (veel) te kleine oppervlakte om de collectie conform de uitgangspunten een 
plaats te geven. De in 2017 geuite wens om tot een aanzienlijk groter museum te komen 
heeft de laatste jaren invulling gekregen in de ontwikkeling van plannen op een beoogde 
locatie nabij het Franse ereveld. 
 
Waarom een groter museum op een passende locatie ? 

 De collectie van de stichting breidt gestaag uit en verdient het om op een passende wijze 
ten toon te worden gesteld. Hiervoor is extra ruimte nodig. Een ruimere opzet komt de 
tentoonstelling ten goede en biedt daarnaast ruimte om voertuigen in de chronologische 
opzet mee te nemen. 

 De huidige locatie is te klein om evenementen, zoals Toujours Kapelle in mei, uit te 
voeren. Koppeling van een evenementen terrein aan het museum is zeer gewenst.  

 Op de huidige (tijdelijke-) locatie is geen ruimte voor een groter museum. 

 Het huidige (tijdelijke-) museum is klein hetgeen ook blijkt uit de maximale opvang 
capaciteit van 20 bezoekers. Op drukke dagen moeten mensen buiten wachten voordat 
zij het museum kunnen binnen gaan.  

 Het museum zou idealiter beter op zijn plaats staan in de buurt van een locatie die een 
helder Franse stempel draagt. Die locatie is er in Kapelle nabij het Franse ereveld. 
Hiermee sluit het museum ook beter aan bij de jaarlijkse herdenking aldaar.  

 Een groter museum biedt voor Kapelle een toeristische trekpleister. Als we onze doelen 
halen betekent dit een toename in bezoekersaantallen van museum en evenementen 
van ca. 5000 (2017/2019) tot 15.000 á 20.000 personen per jaar (2030). 

 Een groter museum is ook mogelijk door het enthousiasme van een stijgend aantal 
vrijwilligers. 

 

Nieuwe doelen 

We hebben de wil om door te groeien en hebben met het oog hierop een aantal bredere 
doelen geformuleerd:  
1. Uitbreiding museum op een nieuwe locatie. 
2. Uitvoering en intensiveren collectiebeleid met daarbij aandacht voor: 

 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. 
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3. Museum met een grotere regionale betekenis worden. 
4. Evenementen organiseren die nauw verband hebben met de museale activiteiten. 
5. Educatieve onderdelen verbreden. 
6. Museum beter toegankelijk maken voor mindervalide mensen. 
 

Fasering/planning 

De fasering voor de uitvoering van deze doelen stellen wij als volgt voor: 
 
Onderdeel     Periode 

 Uitbreiding nieuwe locatie  2020-2022 

 Collectiebeleid    2018-2023 

 Grotere regionale betekenis  2020 en verder na realisatie van bovenstaande 

 Evenementen organiseren  2018-2023 

 Educatieve onderdelen verbreden 2018-2023 

 Toegankelijkheid museum  2020 
 

Locatie 

Nabij het Franse ereveld zijn de afgelopen tijd verschillende locaties onderzocht. Helaas 
boden deze onvoldoende aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. Duidelijk is dat we 
zoeken naar een nieuwe locatie van voldoende omvang. Momenteel doet de gelegenheid 
zich voor om een perceel grond aan de Goessestraatweg (tegenover het (tijdelijk-) museum) 
te kunnen kopen grenzend aan het Franse ereveld.  
Ons plan is om op één locatie zowel een museum als daaraan gerelateerde evenementen te 
kunnen laten plaatsvinden. Bovendien kunnen we in een parkachtige omgeving aldaar ook 
museale tentoonstellingen realiseren.  
 
Een mooie locatie, welke voor het dorp Kapelle ook een historische betekenis heeft. Op 
onderstaande tekening is de locatie (binnen het rode blok) aangegeven. 
 

 



24 
 

Huidige situatie 

De voorgestelde locatie is momenteel een boomgaard waarvan de eigenaren hebben 
aangegeven de roodomrande kavel te willen verkopen. 
 

 

In het bestemmingsplan kern Kapelle staat aangegeven dat de gehele kavel valt onder het 
buitengebied en een agrarische bestemming heeft. Het bestemmingsplan moet voor de 
beoogde ontwikkeling worden aangepast naar maatschappelijke bestemming. 
 

Nieuwe (gewenste-) situatie 

De nieuwe locatie betreft  een perceel van circa 2,7 hectare voor een nieuw te bouwen 
museum in een parkachtige omgeving. Het beoogde museum wordt ondergebracht in een 
nieuw gebouw met een grondoppervlak van ca. 30 x 60 meter. Ook is opgenomen een 
verdieping van ca. 27 x 30 m. In het gebouw zal naast de presentatie van de collectie ook 
ruimte zijn voor een werkplaats, filmzaal, museumcafé en depot. Het gebouw moet 
energieneutraal en “zelfvoorzienend” zijn voor warmte en elektra. 
 
De voorzijde van het perceel wordt park met de mogelijkheid om objecten buiten tentoon te 
stellen. Voorts is het op deze locatie ook mogelijk evenementen op eigen terrein te houden. 
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De ontsluiting van het perceel is via een te verbreden toegang vanaf op de Goessestraatweg. 
Via een ruime entree wordt gebouw en parkeerplaats bereikt. Voor alle mobiliteitsvormen 
zal op de parkeerplaats ruimte zijn.  
 
 

 

Impressie van het te bouwen museum 
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8. Financiering nieuwe locatie 

 

Verwerving en realisatie 

Op basis van het beoogde plan is een kosten-dekkingsplan opgesteld. Dit plan is gebaseerd 
op kengetallen en diverse andere aannamen. De getallen moeten ook als richtinggevend 
gezien worden, door de vele onbekenden is uitwisseling van bedragen mogelijk. De 
kostenraming komt momenteel uit op een totaal bedrag van € 3.600.000, exclusief 
omzetbelasting. Dit bedrag is door de Stichting benoemd als plafondbedrag.  
 
Naast de kosten kant is ook een dekking voor genoemd bedrag noodzakelijk. De Stichting 
vertrouwt erop dat bijdragen door overheden, fondsen, ondernemers en particulieren 
verwacht mogen worden. Op basis van verwachtingen lijkt een bedrag van € 3.600.000 
haalbaar. In de exploitatie is nog wel rekening gehouden met een hypothecaire lening van    
€ 1.000.000.   
  

Exploitatie 

Voor de exploitatie van het beoogde plan is ook vooruitgekeken om de haalbaarheid en 
instandhouding te beschouwen. 
Het huidige museum trekt met zijn zeer beperkte openstellingstijden op de huidige locatie 
ca. 5000 bezoekers op jaarbasis. Voor de nieuwe situatie met een aanzienlijke verruiming in 
openingstijden en invulling van de beoogde doelen gaan we bij deze raming uit van een start 
bezoekersaantal van 10.000 in het 1e jaar. De daaropvolgende jaren gaan we voor het model 
uit van een bezoekers stijging van 2000 personen per jaar naar een uiteindelijk aantal van 
18.000 in 2026. 
Een groter museum geeft de mogelijkheid tot bredere openstelling. Inkomsten uit 
toegangsprijzen geven een basis voor het eventueel in dienst nemen van een (deeltijd-) 
medewerker.  
Op basis van de onderstaande toegangsprijzen is een inkomsten raming gemaakt. 
 
Toegangsprijzen  

 Volwassenen    € 7,00 

 Kinderen vanaf 12 tot 16 jaar  € 5,00 

 Groepen ˃ 15 personen p.p.  € 5,00 
 
Het aantal betalende bezoekers is naast inkomsten uit sponsoring/donaties en museumcafé 
de drager onder de exploitatie van het museum. Ook is gekeken naar de kosten kant binnen 
de exploitatie en een opsomming hiervan gemaakt. 
Op basis van de gekozen uitgangspunten is sprake van een kostendekkende exploitatie, 
hetgeen vertrouwen geeft voor de toekomst. 
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 Conclusie 

Het voor u liggende plan geeft aan dat er voor Stichting Vitality zich nu een kans voordoet 
om de gewenste ambities te kunnen realiseren. Op basis van de gekozen missie, visie en 
strategie is een beleidsplan opgesteld met als uiteindelijke invulling een nieuw museum 
“Memorial 40-45 Kapelle”.  
 
De komende tijd zullen nog vele aspecten moeten worden uitgewerkt om het beoogde doel 
te bereiken. Met dit beleidsplan is een goede basis hiervoor gezet. 
Er is sprake van een kostendekkende exploitatie, echter dit kan alleen wanneer de 
stichtingskosten voor een belangrijk deel geschonken worden uit fondsen, donaties en 
natura. Bovendien zal er sprake moeten zijn van een uitgebreid netwerk van vrijwilligers om 
het museum te runnen. 
 
Ons streven is om in 2022 of 2023, tijdens de jaarlijkse herdenking van de bezetting van 
Zeeland, het museum voor bezoek gereed te hebben. 


