
 
 

 

       Jaarverslag 2021                     
 
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, het geheel is omgeven door een mooie tuin. 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 wordt zowel de 
huiskamer als wel de tuin 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 daartoe 
financieel ondersteunt. 
Naast het bestuur is er 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 het aanhouden van de “coronacrisis” is ook het jaar 2021 helaas anders verlopen dan gepland. 
Gestart in januari met de al ingerichte, edoch aangepaste, tentoonstelling over De Haagweg (van 
Annakerk tot Voorstraat), deze was beperkt of soms niet toegankelijk. In juni mochten we pas weer 
open en Ruth Terwiel , beeldend kunstenaar (werkt met klei), heeft toen een drietal weken in het 
museum gewerkt en haar werk getoond. In juli exposeerden Monique van Gurp (schilderijen) en Nel 
Knoops (keramiek en brons). Ook hadden we in juli een weekend lang muziek in de museumtuin en 
in het kader van Breda Buiten optredens van: Sang Mee & Friends (Twee zangers en Twee pianisten), 
Biloute  Folk en Country, Zang  Bocca Bella, Duo  Dans L’air en afsluitend Coverband  Kaal). In 
augustus exposeerde Ellen van Eijk met Pers en Inkt (Atelier Eve). In september exposeerden Claartje 
van Oosterum (beelden) en Kees Habraken (schilderijen). Ook deed het Princenhaags museum mee 
tijdens de open Monumenten Dagen Breda met een mooie tentoonstelling over de voormalige BBA. 
Het jaar werd afgesloten met een prachtige tentoonstelling over Leven en Werk in de Voorstraat (het 
laatste stuk van de Haagweg). Met deze tentoonstelling sloten we aan bij de -Bredase Maand van de 
Geschiedenis- . 
 
In juni ging tevens de nieuwe website online, mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Ook werd zowat de gehele collectie gefotografeerd. Er is een aanvang 
gemaakt met het volledig digitaliseren van het archief. We zochten aansluiting bij Brabant Cloud en 
maken zodoende nu gebruik van Memorix Maior opdat het archief evenals onze vastgelegde collectie 
op termijn aan de website kunnen worden toegevoegd. 
 
 



 
 

 

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 
Het Princenhaags museum, dat wordt beheerd en geëxploiteerd door de -Stichting Princenhaags 
Museum-, is een centrum voor erfgoed, kunst & cultuur en heeft zich ten doel gesteld het culturele 
erfgoed van het dorp Princenhage te bewaren, te documenteren en dit middels thema 
tentoonstellingen, exposities van plaatselijke kunstenaars en andere culturele activiteiten dichter bij 
haar bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen.  
 
Bestuur 
Onderstaande personen maakten in 2021 deel uit van het bestuur van de stichting: 
Rini van der Linden, voorzitter 
René Koenraads, secretaris 
Martin Wildeboer/Piet Lambregts, penningmeester 
Mart van den Berg, archief en gebouwbeheer 
Chantal Hermes, PR 
Peter van der List, PR 
Ab van Olphen, conservator 
Kees van Oosterhout, vice voorzitter 
 
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. 
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 
Eén erfgoedtentoonstelling in 2021 is, zoals eerder vermeld, niet altijd toegankelijk geweest.  
Een aantal geplande exposities is helaas komen te vervallen. 
In de 2e helft van 2021 was gedurende een aantal weken slechts beperkte toegang mogelijk. 
Het museumbezoek is aldus met ca 60% teruggelopen, zo ook de daarbij behorende inkomsten. 
Het Princenhaags museum heeft wederom een relatief rustig jaar achter de rug en in 2021 helaas 
een negatief resultaat behaald van € 697,- hetgeen uit de financiële reserve is aangevuld. 
 

Verlies en winstrekening 2021 
Inkomsten Uitgaven 

Subsidies overheden   €   2.400,00  Inkoopwaarde producten  €   8.500,00  

Andere subsidies  €   7.739,00  Communicatiekosten  €   5.298,00  

Giften particulieren  €   7.591,00  Huisvestingskosten  €   5.295,00  

Overige giften  €        61,00  Afschrijvingen  €   3.153,00  

Financiële baten  €   4.716,00  Overige lasten  €   1.008,00  

Overige baten  €        50,00      

        

Totaal inkomsten 2021  € 22.557,00  Totaal uitgaven 2021  € 23.254,00  

    Resultaat 2021  €     -697,00  

 
Toelichting: 
Subsidies overheden: Gemeente Breda. 
Andere subsidies: Tegemoetkomingen van instellingen voor projecten/Rabo ClubSupport. 
Giften particulieren: Vrienden van het museum. 
Financiële baten: Verkoop museumshop/rondleidingen/entree/exposities derden/etc. 
Inkoopwaarde producten: Hardware/fotograaf/onderhoud/verzekeringen/etc. 
Communicatiekosten: Website/posters/Brabant Cloud/etc. 
Huisvestingskosten: Huur/onderhoud/energie/etc. 
Overige lasten: Administratiekosten/bestuurskosten/kosten t.b.v. vrienden, sponsors en vrijwilligers. 
 
Jaarplan 2022 
Erfgoedtentoonstelling: Haagsemarkt.  
De navolgende exposities: Arie Suyker en Kathalije Hes (beelden en schilderijen), Lidy Meier 
(schilderijen brons ceramiek), Duo expositie met Het Gele Huis, Annelieke Stimm (schilderijen foto’s), 
Leven en Werken van Sjeng Braken (o.a. schilderijen foto’s). 
Erfgoedtentoonstelling: Jan Theuns (Princenhaagse schilder). 
Tevens gastlocatie voor Princenhage klassiek, Expeditie Las Lanzas met Breda Wandelt, deelname 
OMD Breda en deelname Bredase Maand van de Geschiedenis. 
 
Daarnaast in september aandacht voor 5 jaar in het nieuwe gebouw met o.a. het optreden van 
Coverband  Kaal (Cyriel Havermans, Hans Pals, Peter van Soest, Daan Zeydner). 


