Jaarverslag 2020
ANBI
De Stichting Princenhaags Museum (verder te noemen Princenhaags museum) is door de
Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken
binnen de daarvoor geldende regels, raadpleeg hiervoor de site van de belastingdienst.
De stichting is tevens vrijgesteld van successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en donaties.
Inleiding
Het Princenhaags museum heeft de beschikking over een prachtig gerenoveerd pand waaraan tevens
een mooie uitbouw van ruim 120 m2 is gerealiseerd. De eerste drie maanden en de laatste drie
maanden van het jaar organiseert het Princenhaags museum zelf erfgoed tentoonstellingen. In de
tussenliggende periode biedt het Princenhaags museum anderen de gelegenheid te exposeren dan
wel een tentoonstelling in te richten. Ook de huiskamer wordt beschikbaar gesteld voor activiteiten
die verband houden met de doelstelling van de stichting. Het Princenhaags museum kan rekenen op
een groot aantal vrienden dat het museum financieel ondersteunt.
Verder is er naast het bestuur een aanzienlijke groep vrijwilligers in diverse werkgroepen op allerlei
gebied actief. Het bestuur verdeelt in overleg de taken voor de werkgroepen die zich onder andere
bezighouden met het gebouw en de tuin, archiveren/conserveren van de collectie, exposities,
interviews, publicaties en monumenten in Princenhage.
Door de “coronacrisis” is het jaar 2020 helaas anders verlopen dan gepland.
Een valse start gemaakt met een mooi ingerichte tentoonstelling over voormalig stadsarchivaris
Jacques Brekelmans en geëindigd met een voortijdig afgebroken tentoonstelling over De Haagweg,
een van de oudste steenwegen van Nederland.
In de tussenliggende periode waren een aantal bijzondere tentoonstellingen gepland, waarvan alleen
die van Frans van Veen & Moniek de Wijk door kon gaan.
Organisatie Stichting Princenhaags Museum
Princenhaags museum
Adres: Haagweg 334
Postcode: 4813 XE
Plaats: Breda
RSIN/Fiscaal nr: 803738213
KvK nr: 41106685
Contactgegevens:
www.princenhaagsmusem.nl
info@princenhaagsmuseum.nl
Bankrelatie:
Rabobank Breda NL19 RABO 0182 4424 54

Openingstijden:
Voor iedere expositie worden de openingstijden kenbaar gemaakt via de website van het
Princenhaags museum, facebook, het Wijkblad Princenhage en het inlichtingenbord aan het
museum.
Verder is het museum iedere woensdagochtend open van 10.00 tot 12.00 uur tenzij anders vermeld.
Doelstelling
De Stichting Princenhaags Museum heeft zich ten doel gesteld het culturele erfgoed van het dorp
Princenhage te bewaren, te documenteren en door thema tentoonstellingen dichter bij haar
bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen.
Bestuur
De volgende personen vormen het bestuur van de stichting:
Rini van der Linden, voorzitter
Frans Langen / René Koenraads, secretaris
Martin Wildeboer, penningmeester
Mart van den Berg
Chantal Hermes
Peter van der List
Ab van Olphen
Kees van Oosterhout
Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden worden geheel belangeloos gedaan door zowel de leden van het
stichtingsbestuur als wel door de vele andere enthousiaste vrijwilligers.
Werkgebied
Met het bestuur van Heemkundige Kring “Op de Beek” is een mondelinge afspraak gemaakt, die het
werkgebied afbakent. Alles wat van de voormalige gemeente Princenhage ten noorden van de
spoorlijn Roosendaal – Breda ligt, behoort tot het werkgebied van “Op de Beek”.
Bij grensoverschrijdende projecten wordt door samenwerking naar wederzijds informeren gestreefd.
Inkomsten
Het Princenhaags museum krijgt een erfgoedsubsidie van de gemeente Breda.
Voor het vernieuwen van de website is door het Prins Bernard Cultuurfonds eenmalig een subsidie in
het vooruitzicht gesteld.
Ook heeft het museum zo’n 200 “Vrienden van het museum” die jaarlijks elk een minimum bedrag
van € 25,00 schenken.
Andere bronnen van inkomsten zijn entree gelden, donaties en sponsoring.

Financieel verslag
Beide erfgoedtentoonstellingen in 2020 zijn, zoals eerder vermeld, voortijdig afgebroken.
Het museumbezoek is aldus met ca 90% teruggelopen, zo ook de daarbij behorende inkomsten.
De meeste in de tussenliggende periode geplande exposities zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld, een
aantal is onder enig voorbehoud doorgeschoven naar 2021.
Alleen in de 2e helft van augustus 2020 was gedurende 2 weken een expositie mogelijk.
Het Princenhaags museum heeft een rustig jaar achter de rug en in 2020 een negatief resultaat
behaald van ruim € 4000,-- hetgeen uit de financiële reserve grotendeels is aangevuld.

Toelichting:
Overige inkomsten zijn onder meer sponsoring, Rabo ClubSupport etc.
Algemene kosten bestaan uit: bestuurskosten, beheer en onderhoud pand waaronder afschrijving
inventaris, kosten t.b.v. vrienden en sponsors.

Jaarplan 2021
Erfgoedtentoonstelling, De Haagweg.
De navolgende exposities:
Gele Huis, vergankelijkheid. Martin Wagenvoorde, schilderijen. Lidy Meier. Kees Habraken & Claartje
van Oosterum, schilderijen. Nel Knoop & Monique van Gurp. Ellen van Eijk. Johan van Loon samen
met Stedelijk Museum Breda.
Erfgoedtentoonstelling, Haagsemarkt.

