Jaarverslag
2020

Stichting Museum 1940 – 1945
“Omdat het niet vergeten mag worden”
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1. Over Stichting Museum 1940 - 1945
1.1. Het museum
Stichting Museum 1940-1945 is op 25 februari 1986 opgericht met het doel het in stand
houden van een Museum betrekking hebbende op de gebeurtenissen in de
Oorlogsdagen periode 1940-1945 in het bijzonder waar dit betreft de regio Dordrecht.
Een grote collectie wapens, uniformen en gebruiksartikelen uit de Oorlogsdagen vormt
de basis om dit aanschouwelijk te kunnen presenteren aan de bezoeker. Ook wordt
een overzicht gegeven van het ontstaan en verloop van de Tweede Wereldoorlog.
Daarnaast is een uitgebreide verzameling boeken en naslagwerken aanwezig,
alsmede een uitgebreide collectie beeldmateriaal. Dit is in een kleine filmzaal te
bekijken, op verzoek. Onze website geeft een duidelijk beeld van wat verwacht mag
worden tijdens een bezoek. Rondleidingen worden gratis verzorgd. Ook mogen wij
ieder jaar vele leerlingen van basisscholen begroeten.

1.2. Bestuur
Het bestuur van de stichting werd in het verslagjaar 2020 gevormd door:
Dhr. Th.J. Berendsen
Dhr. F.C. van Vendeloo
Mevr. J.P. Brugman-Stappers
Dhr. S.M. Brand
Dhr. T.B. Pap

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
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2. Verslag over het jaar 2020
2.1. Bezoekers
In 2020 mochten wij 72% minder bezoekers verwelkomen dan in 2019. In het jaar 2019
waren dat 2.986 bezoekers, in 2020 waren dat er 831. Deze daling werd grotendeels
veroorzaakt door de door de regering opgelegde beperkende maatregelen als gevolg
van de corona pandemie. Daarnaast was het museum gesloten van 16 maart tot 1 juli,
alsmede in de periode van 5 november tot 18 november en 15 december t/m 31
december.
De documentatiekoffers(leskoffers) en PowerPoint presentaties op de scholen door
onze vrijwilligers werden zeer positief ontvangen. In 2021 zullen deze presentaties
geëvalueerd en verbeterd worden.
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De website van het museum (https://www.museum19401945.nl/) werd in 2019 door
9.924 bezoekers geraadpleegd, in 2020 bleef dit aantal nagenoeg gelijk met 9.880
bezoekers. Naast de website is het museum ook actief op Facebook, Twitter, LinkedIn
en Google+.

2.2. ANBI
Museum 1940 – 1945 is bij de belastingdienst geregistreerd als Culturele ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor de giften van donateurs doorgaans
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Ook is het museum aangesloten bij Stichting GeefGratis waarmee het online doneren
aan het museum middels een module op de website en Facebook mogelijk is.

2.3. Expositie 75 jaar bevrijding:
De op 22 mei 2020 geplande opening werd wegens corona maatregelen afgelast.
In deze expositie, welke later in het jaar wel grotendeels te bezichtigen was, werd
aandacht besteed aan het feit dat de bevrijding van de Duitse bezetter 75 jaar geleden
plaatsvond op 5 mei 1945. Het plan bestaat in 2021 hier verder aandacht aan te geven.

2.4. Tijdlijn
In 2020 is de tijdlijn verder aangevuld en aangepast op onze website. Deze tijdlijn
omvat de jaren 1918-1945 en geeft een chronologisch overzicht van belangrijke
omstandigheden in de aanloop naar en gedurende de Tweede Wereldoorlog. In deze
tijdlijn worden de gebeurtenissen in de regio Dordrecht in de tijd afgezet tegen zowel
de gebeurtenissen in de rest van Nederland als internationaal.
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Een impressie van de expositie 75 jaar bevrijding
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2.5. Huisvesting en toekomst museum
Op basis van rapport bureau Time en het alternatieve plan van Museum 1940-1945 is
er voor gekozen door de gemeente Dordrecht het museum te handhaven op de huidige
plek, waar, door focus en ontzamelen meer ruimte ontstaat voor een op educatie
gerichte expositie over Dordrecht in WO II en de tijdlijn en gebeurtenissen in de
bezettingsjaren duidelijk tot uitdrukking komt.
Hiertoe is voor het voorbereiden en ontwikkelen hiervan door de Gemeente een
bedrag van € 50.000,00 in het jaar 2019 toegezegd alsmede hetzelfde bedrag van
€ 50.000,00 in 2020.
Op 13 december 2019 is in overleg met het bestuur van Museum 1940-1945 een
kwartiermaker aangesteld teneinde een concreet plan te formuleren voor de komende
2 jaar om het museum zodanig te transformeren dat het voldoet aan de in het
raadsvoorstel gestelde eisen.
Op 3 november 2020 is de Voortgangsrapportage van de kwartiermaker
gepresenteerd en op 14 december 2020 besproken met het bestuur van het museum
en de verantwoordelijke wethouder, de heer P. Sleeking. Aansluitend aan dit gesprek
is door de gemeente Dordrecht aan het museum medegedeeld dat de voortzetting van
de subsidie in 2022 afhankelijk gesteld wordt van een bestuurswisseling. Voor
01-06-2021 dient een substantieel deel van het bestuur, waaronder de voorzitter,
teruggetreden te zijn en dient het bestuur te zijn aangevuld met mensen die knowhow
meebrengen op het gebied van bestuurskracht, organisatievermogen en museale
competenties (collectiebeheer, museumpresentatie en educatie). Ook maandelijks
overleg inzake de verdere voortgang van de beoogde kwaliteitsslag dient plaats te
vinden met de gemeente Dordrecht.

2.6. Activiteiten vrijwilligers
Veel activiteiten, zoals op 4 mei (Dodenherdenking op het Sumatraplein) en 5 mei
(Bevrijdingsdag) en diverse andere herdenkingsplechtigheden zijn als gevolg van de
coronamaatregelen komen te vervallen.
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3. Jaarrekening 2020
3.1. Balans
(na resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

31 dec 2019
€

0
0
19.707

0
0
15.262

19.707

15.262

10.193

6.244

3.000

3.000

0

0

6.514

6.018

19.707

15.262

Activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Egalisatiereserve Gemeente
Dordrecht
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Pagina 9 van 12

3.2. Staat van baten en lasten
Baten

2020

2019

Kaartverkoop
Verkoop boeken
Exploitatiesubsidie
Overige subsidies - Vfonds, Pr. B. Cultuurfonds
Diverse overige baten

2.226
699
29.000
0
368

6.662
1.358
29.000
0
1.629

Som der baten

32.293

38.649

Huisvestingskosten
Kosten museum
Kosten collectie
Kantoorkosten
Algemene kosten

9.065
2.332
172
3.435
13.339

8.298
3.405
1.362
6.515
17.000

Som der lasten

28.344

36.579

0

0

Resultaat

3.949

2.069

Resultaatbestemming
Egalisatiereserve Gemeente Dordrecht

3.949

2.069

Lasten

Financiële baten en lasten
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3.3. Toelichting
De op de balans en staat van baten en lasten genoemde bedragen zijn ontleend aan
de jaarrekening 2020 zoals door het bestuur van Stichting Museum 1940 – 1945
vastgesteld d.d. 22 april 2021. Op verzoek kan een volledige jaarrapport worden
opgevraagd.
Bij Stichting Museum 1940 - 1945 zijn geen medewerkers in dienst. Alle taken en
werkzaamheden van Stichting Museum 1940 - 1945 worden uitgevoerd door
vrijwilligers.
Stichting Museum 1940 - 1945 is geregistreerd als culturele ANBI. Hierdoor zijn giften
doorgaans aftrekbaar van de belasting.
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4. Colofon
Jaarverslag 2020 Stichting Museum 1940 - 1945

Tekst jaarverslag:
Opmaak:

F.C. van Vendeloo
A.D. Aarnoudse

Contact:

Stichting Museum 1940 – 1945
Nieuwe Haven 27-28
3311 AP Dordrecht
Telefoon: 078-6130172
E-mail: info@museum19401945.nl
Website: www.museum19401945.nl

Kamer van Koophandel nr. 41119792
RSIN / Fiscaal nr. 815469743

© 2021 Stichting Museum 1940 – 1945 Regio Dordrecht
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