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ANBI Transparantiegegevens 
 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: 
Naam Museum: 

Stichting Vitality 
 Memorial 40-45 Kapelle 

RSIN/Fiscaal nummer: 851835570 

Website adres: www.memorial4045kapelle.nl 

E-mail: info@memorial4045kapelle.nl 

Telefoonnummer: 06-1002 8568 

Adres: Goessestraatweg 6 

Postcode: 4421 PJ 

Plaats: Kapelle 

Bank: RABO bank 

Rekeningnummer NL38 RABO 01144 39583 

KvK nummer: 5572 5767 

 

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Voorzitter:  de heer A. Looijen 
Secretaris:   de heer R. Koster 
Penningmeester:  de heer D. van Gilst 
 

C. Doelstelling/visie 

Stichting Vitality, gevestigd te Kapelle stelt zich, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel het 

in stand houden van museum “Memorial 40-45 Kapelle”, het voor een breed publiek levend 

houden van de krijgsverrichtingen door Franse soldaten bij verdediging en bevrijding in 

Nederland, de herinnering daaraan en de gevolgen daarvan voor de bevolking, het verzamelen 

en uitdragen van kennis door middel van onderzoek, educatieve projecten, presentaties en 

publieksactiviteiten alsmede het bieden van ontmoetingsplaatsen voor herdenken, van met 

name Franse slachtoffers, begraven op het ereveld in Kapelle en voorts al hetgeen daarmee in 

de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Onder de Stichting Vitality is een collectie van documenten, wapens, uniformen, helmen, 
medailles etc. ondergebracht daterend uit de Tweede Wereldoorlog.  

Om het museum te huisvesten is (tijdelijk) een gebouw aan de Goessestraatweg 6 beschikbaar 
gesteld. Deze ruimte leent zich uitermate voor het ten toon stellen van de collectie in vitrines 
en het vertonen van beeldmateriaal. Het actuele beleid wordt uitgevoerd door het bestuur van 
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de Stichting. Vanuit Stichting Vitality wordt er veel aan educatie voor de scholen en 
verenigingen gedaan, naast het herdenken en in herinnering houden van de Franse soldaten die 
streden voor onze vrijheid. Financiële inkomsten in de vorm van entreegelden, giften of 
sponsoring zullen besteed worden aan het in stand houden en uitbreiden van de collectie en 
oprichting van het nieuwe museum. 

D. Beleidsplan 

In 2017, 5 jaar na oprichting van de stichting, is een beleidsplan opgesteld voor de periode tot 
2020. Dit plan is in het voorjaar van 2020 geactualiseerd met een doorkijk naar 2023. U kunt 
het beleidsplan vinden op de website onder: over ons museum – onderweg naar een nieuw 
museum. 
 

E. Beloningsbeleid & vergoedingen 

Aan de bestuurders / vrijwilligers wordt geen beloning toegekend voor hun werkzaamheden. 
Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hun in uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten. De Stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
Inkomsten komen geheel ten goede aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting 
 
 

F. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Jaarlijks komen een aantal activiteiten terug en daarnaast zijn er incidentele 
projecten. Hiervoor wordt een aparte begroting opgesteld. 
 

 

 

 
Toelichting op begroting: 

In 2021 verwachten we een iets andere mix tussen giften en sponsoring, in het voordeel van de 

laatstgenoemde categorie.  Het verwachte overschot op overzicht Baten en Lasten zal worden 

aangewend om de collectie verder uit te breiden. 

 

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de bestedingen in het verslagjaar. De 
voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen wat betreft jaarlijks terugkerende 
activiteiten niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Activa Passiva

Inventaris 24,474€         Eigen vermogen -23,523€        

Bank 27,018€         Lening -35,000€        

Vorderingen 9,650€           Overige schulden -2,620€           

61,143€         -61,143€        

Kosten 2020 Opbrengsten 2020

Verbouwing Tijdelijk museum 31,518€         Giften & Museumbezoek 35,120€          

Overige kosten 11,018€         Sponsoring 10,000€          

Toevoeging bestemmingsreserve 5,070€           Overige inkomsten 2,486€            

47,606€         47,606€          

Begrote kosten 2021 Begrote opbrengsten 2021

Voorbereiding nieuw museum 23,450€         Giften & Museumbezoek 25,200€          

Overige kosten 17,050€         Sponsoring 29,050€          

Toevoeging bestemmingsreserve 22,500€         Overige inkomsten 8,750€            

63,000€         63,000€          

Balans Stichting Vitality 2020

Overzichten Baten & lasten Stichting Vitality 2020

Begroting Baten & lasten Vitality 2021
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Toelichting 

 

 
Opbrengsten: 
Onder de Giften en opbrengsten museumbezoek zijn opgenomen de inkomsten die de stichting 
ontvangt van particulieren en bedrijven (zonder tegenprestatie). Er is door gerichte activiteiten 
sprake van een licht groeiend aantal particuliere sponsoren. Voor de komende jaren 
verwachten wij een verdere toename m.n. door het project “Vrienden van het Memorial”. 
 
Onder sponsoring zijn opgenomen de donaties die wij mogen ontvangen van incidentele en 
jaarlijkse ontvangsten van bedrijven. 
 
Onder overige inkomsten zijn m.n. opgenomen de bijdragen die wij mogen ontvangen van 
stichtingen, overheden, fondsen, die gericht voor een project worden verstrekt. 
 
Kosten: 
Qua kosten hadden we in 2020 te maken met de overgang van het museum aan de 
Vroonlandseweg naar de tijdelijke locatie aan de Goessestraatweg. De kosten met de overgang 
naar het tijdelijke museum en de inrichting hiervan zijn vermeld in zowel balans als overzicht 
van Baten en Lasten.  
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H. Jaarverslag 2020 Stichting Vitality / Memorial 40-45 Kapelle 

 

In februari 2020 sloot ons museum aan de Vroonlandseweg in Kapelle haar deuren. Een nieuwe 
locatie aan de Goessestraatweg was ter beschikking en de verbouwing en aansluitend inrichting  
hiervan kon beginnen. De opening was beoogd eind april 2020 ruim voordat de herdenkingen 
van 75 jaar vrijheid zouden plaats vinden. Het liep anders en de rest van het jaar werd getekend 
door de coronapandemie. 
 
De verbouwing en inrichting heeft met hulp van vrijwilligers, aannemers, leveranciers, 
adviseurs plaats gevonden. Uiteindelijk konden we de deuren in oktober 2020 openen voor het 
publiek. Door corona geen officiële opening noch een uitgebreid publiek dat het museum kon 
bezoeken. Enkele weken zijn we slechts open geweest. Met trots hopen we in 2021 ons 
(tijdelijk-) museum te kunnen presenteren aan belangstellenden. De werkzaamheden en 
leveringen konden gefinancierd worden uit sponsorbijdragen, een lening en enkele andere 
incidentele inkomsten, zoals een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
 
Onze collectie mochten we dit jaar weer uitbreiden met enkele schenkingen. 
 
Dit (tijdelijk-) museum betreft de aanloop naar het nieuwe museum Memorial 40-45 Kapelle. 
Herdenkingsmuseum en stiltecentrum met uitzicht op het Franse ereveld. In februari 2020 
mochten we de plannen presenteren op de Franse ambassade in aanwezigheid van ca. 50 
belangstellenden. Een aantal cheques mochten we ontvangen om het project financieel te 
starten. Inmiddels had gemeente Kapelle schriftelijk aangegeven het plan te ondersteunen.  
De rest van 2020 is er veel inzet geweest om middelen te verkrijgen bij particulieren, fondsen 
en overheden, zowel in Nederland als in Frankrijk. In 2021 zullen we onze inzet verder intensief 
voort zetten en de bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten aanboren. 
 
Met gemeente Kapelle, enkele potentiele aannemers en grondeigenaren is overleg geweest om 
het project beter op de kaart te zetten zodat risico’s inzichtelijk worden. Investering- en 
exploitatiebegrotingen zijn gemaakt.  
 
Gewerkt is verder aan de organisatiestructuur gericht op de nieuwe situatie. Naast Stichting 
Vitality zijn opgericht “Stichting Vitality Vastgoed” en “Stichting Exploitatie Memorial 40-45 
Kapelle”.   
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Er is ook gewerkt aan structuur om meer middelen te verwerven bij het bedrijfsleven. Helaas 
heeft dat door de heersende economische situatie nog weinig opgeleverd. Voor particulieren 
hebben we de “Vrienden van Memorial 40-45 Kapelle” opgericht. Na een presentatie in de 
Scheldepost en op Facebook konden we een eerste groep vrienden verwelkomen.  
 
Door corona is er met betrekking tot educatie geen inzet bij scholen geweest. Herdenkingen 
gingen in sobere vorm (zonder publiek) door. Bijeenkomsten met een kranslegging in 
Wassenaar, Vlissingen en Kapelle werden bijgewoond. De lichtjes werden op het ereveld in 
Kapelle op Kerstavond weer aangestoken.  
 
Dit jaar zijn er weer de nodige communicatie uitingen gemaakt zoals een informatiedocument 
in 4 talen over het nieuwbouwproject. Ook is er in de openingsweken van het tijdelijk museum 
veel aandacht aan het project op Facebook gegeven. Een mooi glossy magazine is tijdens de 
presentatie op de ambassade uitgereikt. Verschillende keren waren artikelen opgenomen in 
Scheldepost en enkele andere bladen. Een eerste nieuwsbrief is in oktober uitgekomen. 
 
In 2017 is een beleidsplan voor Stichting Vitality opgesteld tot 2020. Dit plan is mede gericht op 
de nieuwbouw geactualiseerd met een doorkijk tot 2023 en geplaatst op onze website.   
 
KNHM Foundation ondersteund ons met adviezen voor de nieuwbouw. Ook mochten we een 
bijdrage van deze organisatie ontvangen voor ons magazine en kosten voor een (nog niet 
gehouden-) presentatie voor de Kapelse bevolking. Voor het project “Kern met Pit”, projecten 
voor de leefomgeving, hebben we enkele onderwerpen voor het tijdelijk museum ingebracht. 
Wanneer deze in 2021 worden gerealiseerd mogen we het predicaat “Kern met Pit” ontvangen 
inclusief een financiële bijdrage.  
 
Ook in 2021 zal de corona pandemie de activiteiten van de Stichting beperken. De activiteiten 
rond herdenkingen en educatie zullen beperkt zijn of nog niet doorgaan. Wat betreft het 
(tijdelijk-) museum hopen wij dat dit in het 2e kwartaal haar deuren weer kan openen. Dan 
ontstaat ook weer nieuw elan met betrekking tot het nieuwbouw project en daaraan 
gekoppelde financiële mogelijkheden.  
 


