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Voorwoord 
De missie van Vitality luidt als volgt; 

Het is de missie van het museum 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. 

Strategische samenwerking is een belangrijk middel van het museum Vitality om als relatief kleine 

instelling steeds nieuwe doelgroepen te bereiken en het thema van het museum te verbinden met 

de actualiteit. 

 

Het Museum Vitality vervult sinds een aantal jaren de rol als kenniscentrum van de Franse inzet in 

Nederland. Het museum Vitality programmeert ieder jaar een aantal bij het museum passende 

evenementen en activiteiten. Het museum is tevens een belangrijk herinneringscentrum en 

ontmoetingsplek voor veteranen en 1e- dan wel 2e lijns betrokkenen, en vervult, tijdens de meidagen 

een belangrijke functie en centrale rol. 

Vele organisaties steunen op museum Vitality voor inhoud en expertise. Lokale en regionale 

afstemming en samenwerking is van het grootste belang. Nationaal werken wij onder andere samen 

met de Franse ambassade. 

Lokaal en regionaal werk het museum samen binnen het verband van de Stichting Slag on de 

Schelde. Een belangrijk voorbeeld is de samenwerking tijdens herdenkingen. Ook elders in Nederland 

zoals bijvoorbeeld in Wassenaar en Zuid Laren komen de samenwerkingen voor wat betreft 

herdenkingen aan bod. 

 Hoogtepunten 2017 

Het afgelopen jaar kende veel hoogtepunten. Zo ontving het museum weer meer bezoekers als het 

voorgaande jaar, namelijk ca. 5000 bezoekers! 
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Het groeien van het bezoekersaantal is het gevolg van het nieuwe beleid, wat vanaf 2017 is ingezet, 

om niet alleen te focussen op het museum maar ook op evenementen. Dankzij herhaalbezoek en het 

aanspreken van nieuwe doelgroepen gaan de bezoekersaantallen omhoog. 

Een belangrijke mijlpaal in 2017 was het 5 jarig jubileum en de belangstelling die dat 

openingsweekend opleverde. Ook de start van het professionaliseren van het museum met het oog 

op de mogelijke verhuizing naar een nieuwe locatie is een zeer belangrijk project wat zal bijdragen 

aan uitbreiden van de presentatie enerzijds, het vrijwilligersbeleid en kennisborging over de collectie 

bij de vrijwilligers anderzijds. Dit project heeft een looptijd en moet mede mogelijk gemaakt worden 

met bijdragen van sponsoren. Er gaat veel dank uit naar de vrijwilligers van het museum, die met 

open vizier en positiviteit meewerken aan deze transitie. 

Ook het eindelijk, tijdens zijn 102e verjaardag, kunnen overhandigen van de erepenning van de 

gemeente Kapelle aan de Franse veteraan Donatien Hamon mag zeker tot een van de hoogtepunten 

van het museum en de stichting worden genoemd. 

Maar het grootste succes van 2017 was het feit dat de bestuursleden en vrijwilligers een tomeloze 

inzet tijdens de organisatie van alle activiteiten in en om het museum. 

Veel dank aan ieder voor alle inspanningen en loyaliteit! 

Andries Looijen 

Voorzitter 

januari 2018 

Mei evenement, prof. dr. Jan  Peter 

Balkenende met voorzitter Andries Looijen 
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Collectie 

Museum Vitality 
 

Het Museum Vitality heeft een omvangrijke collectie. In december 2017 omvatte de 

collectie ruim 9000 voorwerpen. In 2017 groeide de collectie zowel door schenkingen als 
door toegevoegde kennis als gevolg van onderzoek. Er is dynamiek door de verschillende 
contexten waarin de collectie (soms op locatie) getoond wordt. Hierdoor krijgen voorwerpen 
verdieping en dit vormt een meerwaarde voor de collectie. 
 
Door de beperkte ruimte wordt nu een groot deel van de collectie op andere locaties 
bewaard.  Het ontsluiten is hierdoor momenteel niet optimaal mogelijk, iets wat we in de 
nabije toekomst wel willen zekerstellen. 
 
Een deel van de collectie die niet op display is, is de collectie documentatie, pamfletten, 
boeken en foto’s. Tevens is er een collectie digitale bestanden. Dit zijn onder andere oral 
history, filmbeelden en audiobestanden. 
Ook voor dit deel van de collectie is het plan deze op termijn te kunnen ontsluiten en deze 
zijn op aanvraag voor onderzoek reeds lange tijd toegankelijk voor individuen.  
 
 Schenkingen 
In 2017 werden ook weer diverse voorwerpen aan het museum geschonken. Deels waren 
deze schenkingen het gevolg van interesse gewekt tijdens onze evenementen. Daarnaast 
werden door bezoekers diverse objecten geschonken aan het museum. Vaak waren dit 
verschillende objecten die door een schenker werden achtergelaten. 
 
Tijdens het verwervingsproces werd het collectiebeleid streng gehanteerd, alleen 
voorwerpen die een duidelijke connectie hebben met het museum zijn verworven. Voor 
objecten die niet in onze collectie pasten is doorverwezen naar andere instellingen. 
 
 Bruikleenverkeer 
Ook dit jaar is door museum Vitality wederom op meerdere locaties een museale 
tentoonstelling gerealiseerd ter ondersteuning van lokale initiatieven. Een voorbeeld hiervan 
is de tentoonstelling in het gemeentehuis van Kapelle in de aanloop naar en in het dorpshuis 
“de Vroone” tijdens Toujours Kapelle. 
Ook tijdens de luchtvaartdagen van Wings to Victory op vliegveld Midden Zeeland hebben wij 
met de collectie ondersteuning verzorgd. 
 
 Aankopen 
In 2017 zijn verschillende nieuw verschenen boeken aangeschaft voor de bibliotheek. Tevens 
zijn er boeken toegevoegd aan de collectie die directe linken hebben met de tentoonstelling. 
Ook zijn er enkele bijzondere spullen door het museum aangekocht, waaronder een originele 
commando kano. 
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 Adlib 
De collectie van museum Vitality wordt momenteel geregistreerd en wordt gecatalogiseerd 
in het collectie registratie programma Adlib. Omdat er vraag was naar een 
computerprogramma, met meer mogelijkheden per veld is gekozen voor Adlib basis. Het 
registreren van de collectie is een zeer tijdrovende taak om dit op een uniforme en 
internationaal gestandaardiseerde wijze uit te voeren. onze vrijwilligers zullen er dus nog 
geruime tijd aan bezig zijn. 
 
 Living History 
Voor het project Living History hebben een aantal vrijwilligers van het museum zich ingezet 
om een Peugeot 202 gebruikt door het 271e regiment tijdens de meidagen 1940 te 
restaureren in de juiste staat en deze is ook het middelpunt geworden van de activiteiten 
tijdens het mei evenement. 
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Publiek & Marketing 
 
 

 Bezoekcijfers 
In 2017 werd het museum Vitality en de evenementen door meer dan 5000 mensen bezocht 
 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 
      

aantal  684  1130  1867  3273  5007 
 

 
 Doelgroepen 
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).  
 

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

 
 
In 2016 had de Facebookpagina van het museum 116 volgers, eind 2017 was dit aantal 
gestegen naar 539. Ook de activiteiten hebben voor de groei in het aantal volgers evenals het 
aantal Facebook bezoekers.

 
 
Op Twitter hebben we momenteel 129 volgers en dit is dus een social media bron die we nog 
verder moeten 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. 
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 Recenties 
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 13 recensies. 

 
 
 PR en free publicity 
In 2017 zijn er 12 persberichten verstuurd. De berichten varieerden van herdenkingen en 
evenementen. Verder zijn we regelmatig actief op Twitter rondom alle voor publiek 
aantrekkelijke acties en evenementen. 
In november vierden we ons 5 jarig bestaan en hiervoor kwam omroep Zeeland op locatie 
om van alle activiteiten rondom het museum live verslag te kunnen uitbrengen. 
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Organisatie 
 

 Personeelsbeleid 
In het nieuwe meerjarig beleidsplan is vastgesteld dat we actiever naar de juiste vrijwilligers 
gaan zoeken en hiervoor ook een Vrijwilligersplan opstellen. 
Door de groei van het museum na de opening in 2012 en het uitbreiden van de activiteiten is 
extra ondersteuning noodzakelijk. Op gebied van bedrijfsvoering is in 2017 door het bestuur 
besloten om het aantal vrijwilligers uit te breiden en een actiever beleid op dit gebied te 
gaan voeren. 
De behoefte voor een actief beleid is tweeledig. Enerzijds wil het museum, samen met alle 
vrijwilligers, duidelijke afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden. Anderzijds 
vindt het museum het belangrijk dat alle kennis en kunde van vrijwilligers, op vele fronten 
duurzaam wordt geborgd in de organisatie. 
 
 Organogram vrijwilligers 
Door het opstellen van een organogram werd inzicht in de verschillende vrijwilligersgroepen 
gemaakt, en de overleglijnen vastgesteld. 
 
 Vrijwilligersprofielen 
Op basis van het organogram gaan we voor verschillende vrijwilligersfuncties profielen 
opstellen waarin de competenties van verschillende functies worden zichtbaar gemaakt. 
 
 Calamiteiten 
In 2017 is het Calamiteitenplan verder uitgewerkt en door het bestuur vastgesteld. 
Met dit plan als leidraad is het voor iedere vrijwilliger inzichtelijk hoe te handelen tijdens een 
calamiteit. 
 
 Automatisering 
In 2017 is een investering gedaan ten einde Wifi in het museum te realiseren. Ook is gewerkt 
aan een directe link via deze Wifi naar mobile divices zodat er een directe link naar het 
museum is. 
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Beleidsplan 
 

Het bestuur heeft in 2017, tijdens het 5-jarig jubileum, de wens uitgesproken verder te 

kunnen groeien. Op de huidige locatie zit het museum helaas aan het maximum van de 

mogelijkheden. Het is de ambitie van het museum om in de nabije toekomst meer bezoekers 

te kunnen verwelkomen en brede doelgroepen te blijven bedienen. Het resultaat van deze 

wens is een ambitieus plan, wat we in de periode 2018-2020 willen gaan realiseren. 

 
 Aanleiding 
Op dit moment is het succes van de ontwikkeling en activiteiten van museum Vitality de 

graadmeter voor succes. In dit succes denken we de goede basis te hebben voor onze 

toekomstige ontwikkelingen. 

Na de opening in 2012 is het museum qua vloeroppervlak verdubbeld, waardoor ook de 

presentatie is verbreed en het bezoekersaantal is toegenomen. Door dit succes wordt er nog 

meer van het museum gevraagd: de aanwezigheid van minimale faciliteiten sluiten 

bijvoorbeeld onvoldoende aan op de wensen van bezoekers in de (nabije) toekomst. 

 

Behoefte en noodzaak 

De ooggetuigen zoals veteranen en burgers ontvallen ons in toenemende snelheid. Het 

begrip ‘herdenken’ krijgt hierdoor een andere betekenis. De primaire doelgroep van de 

mensen die het hebben meegemaakt, verschuift naar mensen die het verhaal willen beleven 

en in het heden willen ervaren. ‘70% van de Nederlanders vindt dat kennis over de Tweede 

Wereldoorlog helpt om de wereld van nu beter te begrijpen’. Ondanks het wegvallen van de 

ooggetuigen, bestaat er dus onder (inter)nationaal publiek een toenemende interesse voor 

de Tweede Wereldoorlog. Gelijktijdig zoekt een steeds grotere doelgroep naar een 

bestemming voor een dagje uit. Het is van belang om deze trends te onderzoeken en de 

museale faciliteiten en activiteiten hierop voor te bereiden. 

 

Zoals hierboven geschetst heeft de opening het museum na 2012 geen windeieren gelegd. 

Nu na vijf jaar is de balans opgemaakt en is onderzocht wat er ondanks succes nog verbeterd 

kan worden. Graag willen we nog meer van de collectie kunnen tentoonstellen, de 

evenementen op locatie kunnen continueren en uitbreiden. Dit is nodig voor een optimale 

totaalbeleving die het museum zijn bezoekers graag wil bieden. 
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Resultaat Beleidsplan 2018-2020 

Resultaat van het beleidsplan is een meerjarig programma (2018- 2020) waarbij enerzijds 

een nieuw museum moet worden gerealiseerd nabij het Franse ereveld te Kapelle 

(gewenste opening oktober 2019) en anderzijds op deze locatie verschillende 

presentatiezalen inrichten ten behoeve van de vaste presentatie. Naast de activiteiten ten 

behoeve van de kwaliteit van de presentaties is ook een intern bedrijfsplan ontwikkeld, wat 

gefaseerd wordt uitgevoerd in de periode 2018- 2020 en bevat de volgende onderdelen: 

- Bouw van een nieuw ontworpen museumgebouw; 

- Inrichting van looproute voor optimale bezoekersbeleving in het nieuwe museum; 

- Focus op context van de historische plek (zowel binnen als buiten). Waar ben ik? 

- Vaste presentatie met flexibele indeling (meer objecten kunnen tonen) en vanuit een 

breder perspectief met verhalen verteld. Doel is intrinsieke waarde van 

collectieobjecten meer te laten spreken; 

- Verbeteren van museale kwaliteit en presentatievormen; 

- Vernieuwing educatieve programma’s, meer interactie; 
- Realiseren van een horecafaciliteit. 
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Samenwerking 
 

Verschillende organisaties zetten zich op diverse manieren in om de herinnering aan de 

Slag om de Schelde aan nieuwe generaties door te geven. Het museum Vitality werkt daarom 
graag samen. In 2017 is bijvoorbeeld samengewerkt met de volgende partijen: 
 
 Stichting Slag om de Schelde 
De doelstelling van de stichting Slag om de Schelde luid de onderlinge samenwerking te 

bevorderen, evenementen en herdenkingen op elkaar af te stemmen en een gezamenlijke 

agenda te beheren om zo samen de Slag om de Schelde en de Zeeuwse en Belgische 

oorlogsgeschiedenis meer onder de aandacht te brengen. 

Het museum is participant van de Stichting Slag om de Schelde. In 2017 heeft die stichting 

het museum ondersteund door de activiteiten van het museum te promoten via haar 

communicatie uitingen, door (internationale) persbezoeken te organiseren. 

Verschillende organisaties, die betrokken zijn bij de herdenkingen, (waaronder museum 

Vitality) zijn vertegenwoordigd in de stichting. 

 
Stichting Wings to Victory 

De stichting heeft ten doel: het blijven gedenken van de vele vliegeniers die omgekomen zijn 

in West-Europa en in het bijzonder in Zuid-West Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

alsmede het doorgeven van de vele informatie hieromtrent aan volgende generaties. Aan de 

hand van een museum met “Airwar” gerelateerde delen is dit doel zichtbaar gemaakt. De 

Zeeuwse situatie ten tijde van de oorlog is duidelijk belicht. Door een Memorial/gedenkteken 

worden de vele vliegeniers blijvend herdacht alsmede via een jaarlijks op vier mei bij deze 

Memorial te houden herdenking. 

Tijdens de jaarlijkse luchtvaardagen ondersteunen wij de stichting die beurtelings ons weer 

ondersteund tijdens onze evenementen. 

 

 Oorlogsmuseum “Gdynia” Axel 
In het Gdynia museum komt u alles te weten over De Slag om de Schelde: de Strijd om Oost-

Zeeuwsch-Vlaanderen. In september 1944 werd in de omgeving van Axel hevige strijd 

geleverd, die uiteindelijk in het voordeel van de Geallieerden werd beslecht. De beslissing 

viel toen de Polen erin slaagden een brug te slaan bij de Derde Verkorting, ze noemden die 

de Gdynia(stad in Polen)-brug waarna ook de naam van het museum verwijst. 
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Bestuur 
 

Het bestuur werkt volgens de Governance Code Cultuur en bestaat momenteel uit drie 

personen. Het is samengesteld uit leden met grote betrokkenheid. De bestuurders 

ontvangen geen vergoeding daar alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 maal vergaderd. Praktisch alle vergaderingen zijn 

voltallig geweest. Hiermee wordt de inzet van de leden van het bestuur aangetoond. 

 

Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar 

In het verslagjaar heeft het bestuur een beleidsdocument met het toekomstgerichte beleid 

van het Museum Vitality vormgegeven met daaraan gekoppeld een begroting. Het heeft ook 

geleid een aanscherping van het vrijwilligersbeleid en arbeidsovereenkomsten. Al deze 

beleidsontwikkelingen en daarbij de ontwikkeling van het beleidsplan heeft in het verslagjaar 

centraal gestaan in de bestuursvergaderingen waarvan de neerslag te lezen is in dit 

jaarverslag. 

 

Het bestuur wil zijn grote waardering en dank uitspreken voor de vele werkzaamheden die 

door de vrijwilligers zijn verricht. 

 

Namens het Bestuur Museum Vitality, Andries Looijen, voorzitter. 
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Financiën 

Toelichting op de jaarrekening  

In 2017 was er geen sprake van een verlies uit gewone bedrijfsvoering. Dit is mogelijk gemaakt door 
de sponsorwerving voor de uitgaven voor de post evenementen te intensiveren. Ook zijn de 
inkomsten gegenereerd tijdens verkoop op evenementen gestegen ten opzichte van 2016 waardoor 
onder andere er meer ruimte was voor het Living History project. Door de ANBI status is het museum 
niet BTW plichtig wat deze post dus ook uit de jaarrekening laat. De hiervoor genoemde posten laten 
blijken dat de exploitatie van het museum in 2017 een gezonde basis heeft gehad. De baten 
waarvoor een tegenprestatie is geleverd zijn hoger uitgevallen dan begroot. In 2017 is dankzij de 
toekenningen van meerdere fondsen, bedrijven en particulieren een aanzienlijk bedrag geworven ten 
behoeve van het realiseren van evenementen.  

Bestemmingsfondsen en -reserves  

Het beleid van het bestuur is erop gericht om voldoende reserves op te bouwen om daaruit de 
investeringen te kunnen dekken. Daarom wordt er vanaf eind 2017 door de organisatie gewerkt aan 
een lange termijn programmering met daarbij behorende het financieren van projecten, waaronder 
de te realiseren nieuwbouw voor het museum. 
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Stichting Vitality Kapelle 

 

 

ACTIVA 

Vaste activa  31 december 2017 31 december 2016  

Voorraden  € 1123,50  €   287,50  

Bankrekening  €   313,73  € 5120,15  

  € 1437,23  € 5407,65 

 

Staat van baten en lasten 2017 

 2017 Begroting 2017  

Publieksdonaties €   1179,85     €     750,00  

Sponsoring € 13265,10     € 12750,00  

Overige inkomsten €     416,40     €     260,00  

Som der baten € 14861,35     € 13760,00 

Inkoopwaarde €     757,70     €     800,00  

Drukwerk & marketing €   1770,38     €   1800,00  

Evenementen €   8089,03     €   8000,00  

Living history & projecten €   7894,73     €   8000,00  

Contributies €   1155,93     €   1160,00  

Som der lasten € 19667,77     € 19760,00  

Resultaat -€ 4806,42     -€ 4000,00 

 

 


