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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 
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 
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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 2022 verwachten we een aantrekkend museumbezoek, sponsoring en de bijbehorende 
inkomsten. Waar in 2021 de focus lag op uitbreiding collectie zal nu de focus liggen op de 
toekomst qua bezoekers en plannen voor nieuwbouw.	

	
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. 
 
 
 

Begroting Baten & Lasten Vitality 2022

Begrote kosten 2022 Begrote opbrengsten 2022

Voorbereiding nieuw museum 15,000€        Giften & Museumbezoek 15,000€   
Overige kosten 20,200€        Sponsoring 30,000€   
Toevoeging bestemmingsreserve 14,800€        Overige inkomsten 5,000€     

50,000€        50,000€   
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Toelichting 
 
 
Opbrengsten: 
Vanwege de beperkte opening en het niet door kunnen gaan van activiteiten a.g.v. Covid zijn de 
inkomsten een stuk lager dan in het voorgaande jaar. Onder de Giften en museumbezoek zijn 
opgenomen de inkomsten die de stichting ontvangt van particulieren en bedrijven (zonder 
tegenprestatie).  
 
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, maar ook een Coronacompensatie die we in 2022 ontvingen 
vanwege beperkte activiteiten. 
 
Kosten: 
Qua kosten verschoof de focus van kosten gemaakt voor het huidige museum (afgelopen 
boekjaar) naar projecten gericht op de toekomst in 2021. Daarnaast is er in 2021 fors 
geïnvesteerd in de collectie, wat echter niet zichtbaar is in de kosten, maar via investeringen op 
de balans zichtbaar is geworden.  

Activa Passiva
Inventaris 50,298€        Eigen vermogen 25,452€         

Bank 11,603€        Lening 35,000€         

Vorderingen 762€              Overige schulden 2,211€           

62,663€        62,663€         

Kosten 2021 Opbrengsten 2021

Diverse kosten 13,481€         Giften en museumbezoek 10,142€         
Projecten toekomstig museum 24,317€         Sponsoring 12,155€         
Toevoeging bestemmingsreserve 1,674€           Overige inkomsten 17,175€         

39,472€         39,472€         

Balans Vitality 2021

Overzicht Baten en Lasten Vitality 2021
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H.	Jaarverslag	2021	Stichting	Vitality	/	Memorial	40-45	Kapelle	

	
2021 werd getekend door de corona pandemie. Van 5 juni – 18 december mochten musea, ook 
ons Memorial, weer geopend zijn voor bezoekers. Met betrekking tot educatie is er geen inzet 
bij scholen geweest. Herdenkingen gingen in sobere vorm (veelal zonder of met beperkt 
publiek) door. Bijeenkomsten met een kranslegging in Vlissingen en Kapelle werden 
bijgewoond. In Wassenaar werd de herdenking in zeer kleine kring gehouden; wij konden daar 
niet bij aanwezig zijn. De lichtjes werden op het ereveld in Kapelle op Kerstavond weer 
aangestoken.  
 
Onze collectie mochten we dit jaar weer uitbreiden met enkele incidentele schenkingen. In 
2019 is de collectie van fam. R. de Bruijne aangekocht. De afname heeft gefaseerd plaats 
gevonden en is in 2021 afgerond. Een deel van deze collectie is in ons museum ten toon 
gesteld. Het overige deel van deze collectie is in depot geplaatst. 
 
Ook 2021 heeft in het teken gestaan van het nieuwe museum Memorial 40-45 Kapelle. 
Herdenkingsmuseum en stiltecentrum met uitzicht op het Franse ereveld. Met 
vertegenwoordigers van o.a. gemeente Kapelle, Provincie Zeeland, Franse ambassade en 
incidentele personen is gesproken over het nieuwbouw project. Ondanks de gevoerde 
gesprekken konden we eind 2021 helaas nog geen duidelijke stappen presenteren in het 
vervolgtraject op het gebied van grondverwerving en financiële toezeggingen. We blijven 
doorgaan om mogelijkheden en samenwerkingen te onderzoeken om het project tot een 
succes te krijgen. Ook beraden we ons op de “breedte” van de presentatie en mogelijke 
samenwerkingsvormen. Wij zullen ons in 2022 hierover nader laten adviseren. 
 
Om het museum ook voor buitenlandse gasten aantrekkelijk te maken hebben we de verhalen 
en beelden laten ondertitelen, naast het Nederlands ook in de Franse, Engelse en Duitse taal. 
Voor een zelfstandige rondgang door het museum hebben we tekstboekjes, in 4 talen, laten 
maken. Deze (vertaal-) werkzaamheden konden we uit laten voeren dankzij bijdragen van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook hebben we mee gedaan aan de jaarlijkse Anjercollecte van 
dit fonds en hier een mooie bijdrage voor de collectie mee op kunnen halen. 
 
Na het nodige onderzoek konden 2 piloten worden geïdentificeerd en zijn op 20 mei in het 
bijzijn van familieleden herbegraven. De familieleden mochten we, met toestemming van de 
burgemeester, in ons Memorial ontvangen. 
In mei was er de jaarlijkse herdenking van de (Franse-) oorlogsslachtoffers. Door de nog 
heersende corona pandemie konden we hier geen inhoud aan geven. Wel hebben we stil 
kunnen staan bij de herdenking van de bevrijding van Kapelle in oktober. Op zaterdag  
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23 oktober werd gestart met de Franse Slag mars met vertrek- en eindpunt ons Memorial. In de 
opvolgende week was er een interessante lezing door dhr. Hans Sakkers over de Slag om de 
Schelde voor de Vrienden, vrijwilligers en andere belangstellenden. Ook was er een 
theatervoorstelling door Stichting Valreep over de periode na de oorlog. Dit in aansluiting op 
het project 75 jaar vrijheid.  
Voor de kinderen van de groepen 5 en 6 van de Kapelse basisscholen was er een kleurwedstrijd. 
De uitreiking van de mooiste plaat vond plaats door de kinderburgemeester Steyn Almekinders.   
Tenslotte kwamen we in deze week met onze vrijwilligers, als dank voor het werk dat door hen 
gedaan is, samen. Na een presentatie van lopende zaken door onze voorzitter genoten we van 
een heerlijke barbecue. 
 
Op verzoek van Souvenir Français Parijs is er dit jaar gewerkt aan het project “Faces to Graves”. 
In dit project wordt aan de gesneuvelde soldaten een gezicht gegeven. Een aantal vrijwilligers 
doen hiervoor het nodige literatuur- en archievenonderzoek (o.a. in Frankrijk) om zo de namen 
verder “een verhaal” te geven. Als het zo ver is zullen we bekijken hoe we de resultaten van dit 
project in het nieuwe museum een plaats kunnen geven.  
 
In 2021 zijn er ook weer verschillende gesprekken gevoerd met mogelijke geldverstrekkers. 
Mede door de vertraagde ontwikkeling is hier nog geen vooruitgang in geboekt. Wel mochten 
we enkele mooie sponsorbijdragen ontvangen. Naast enkele corona compensatie bijdragen en 
bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon ook dit jaar weer sprake zijn van een positief 
financieel resultaat.  
Het aantal Vrienden van Memorial 40-45 Kapelle is beperkt toegenomen. 
Het aantal bezoekers van het museum bedroeg, mede door de coronapandemie, slechts 648 
personen. 
 
Dit jaar zijn er 2 nieuwsbrieven (in mei en oktober) uitgekomen. We mochten hier veel 
positieve reacties op ontvangen en zullen daar zeker mee doorgaan. Verschillende keren waren 
er artikelen opgenomen in Scheldepost en enkele andere bladen.  
 
Dit jaar zijn we lid geworden van de Vereniging Zeeuwse Musea. De aangesloten musea 
presenteren zich op hun site en in de Zeeuwse Museumgids. Ook willen zij elkaar ondersteunen 
door vrijwilligers projecten. 
 
KNHM Foundation ondersteund ons met adviezen voor de nieuwbouw. Voor het project “Kern 
met Pit”, projecten voor de leefomgeving, hebben we gewerkt aan het actualiseren van de 
leskisten, het vernieuwen van de insignes op een 8-tal graven en mogelijkheden onderzocht 
voor nieuwe belevingsvormen voor jongeren in het museum. Het project is zo ver gevorderd 
dat we begin 2022 het predicaat “Kern met Pit” mogen ontvangen inclusief een financiële 
bijdrage.  
 
Ook in 2022 zal de corona pandemie de activiteiten van de Stichting nog beperken. De 
activiteiten rond herdenkingen en educatie zullen beperkt zijn. Wat betreft het (tijdelijk-) 
museum hopen wij dat in het 2e kwartaal de deuren weer kunnen worden geopend. Dan 
ontstaat ook weer nieuw elan met betrekking tot het nieuwbouw project en daaraan 
gekoppelde financiële mogelijkheden. 


