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Directie erslag

Als directeur-bestuurder van het erfgoedcentrum Tongerlohuys biedt ik u hierbij de Jaarrekening
2017 aan. Deze Jaarrekening geeft inzage in de cijfers en diverse activiteiten die in 2017 hebben
plaatsgevonden.

Statutaire doelstelling:

Het verwerven, behouden, onderzoeken en presenteren van de materiële getuigenissen van de mens

en zijn omgeving

Samenstelling Raad  an Toezicht;

In 2017 is de governance van de stichting doorontwikkeld. Bij het aantreden van de nieuwe
directeur-bestuurder is er een Raad van Toezicht gevormd bestaande uit: Jan van Pul, Arno de
Brouwer, Werner Goorden, Ad Verrest en Tom van Dam. Jan-Hein Sloesen is sinds Juni 2017
directeur-bestuurder.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun toezichthoudende functie.
De directeur wordt ingeschaald volgens Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en

concertgebouwen september 2011.

In haar toezichthoudende rol heeft de Raad aandacht gehad voor:

• Het gevoerde beleid en het functioneren van de directie

• De algemene gang van zaken binnen de organisatie

• Ontwikkeling van de toekomstvisie

• De financiële rapportages en voortgangsrapportages gedurende het Jaar

• Naleving van wet- en regelgeving

• De belangen van de diverse stakeholders

• De samenwerking met andere organisaties

Code Cultural Go ernance

De Raad van Toezicht is vanaf Juni bij elkaar. De leden zijn onafhankelijk en ontvangen geen
vergoeding voor het werk. De samenstelling is divers qua leeftijd, diversiteit en expertise. De raad
van toezicht kwam in 2017, 3 keer bij elkaar.

Code Culturele Di ersiteit

De Code Culturele Diversiteit heeft tot op heden in de hoeveelheid werkzaamheden niet de aandacht

gekregen die het verdient. Dit is te wijten aan de vorming van het cultuurcluster en de
directiewisseling. We sturen al wel op diversiteit vanuit de programmering. Van diversiteit is

regelmatig sprake bij publiek van huurders (doelgroep- programm if |    { c m ti   ir   g
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samenwerking met partners, maar nog niet zozeer binnen personeel en Raad van Toezicht. Het
onderwerp heeft onze aandacht voor de toekomst.

Tongerlohuys, CultuurCompaan en De Kring vormen samen het cultuurcluster in Roosendaal. De
gemeente heeft ervoor gekozen drie Roosendaalse culturele instellingen die iedereen eigen taak
binnen het cultuurbeleid uitvoeren hierin onder te brengen, zodat de organisaties elkaar kunnen
verstevigen. Gezamenlijk hebben de drie partners naast hun eigen doelstellingen de opdracht het
Roosendaalse culturele veld aan te jagen en het culturele netwerk te verstevigen, aan te jagen en
aan te vullen, door partijen met elkaar te verbinden. Uitgangspunten hierbij zijn de geformuleerde
doelstellingen uit het Programma van Eisen Gemeente Roosendaal:
Het bevorderen van de actieve deelname van inwoners aan de samenleving en het vergroten van de
bijdrage van de stedelijke voorzieningen aan woon- en vestigingsklimaat:

• Het stimuleren van eigen kracht

• Het stimuleren van publiek ondernemerschap

• Extra aandacht voor de jeugd

• Bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad

Het cultuurcluster heeft vorm gekregen in 2017. Een unieke clustering die nog nergens in Nederland
bestaat. Na het eerste jaar pionieren, zien de betrokkenen voldoende mogelijkheden voor de
toekomst. Het is de ambitie van het cultuurcluster om een significante rol te spelen in de stad en
regio. Een stevige positie, die verder gaat dan alleen het culturele veld. Een positie als cultureel en
creatief middelpunt van Roosendaal en omstreken.

Terugblik op het boekjaar

In 2017 is geen resultaat gerealiseerd. Het subsidiebedrag is verlaagd met het resultaat van 2017.

(2016 :  3.509,09).

In 2017 is er door de directie en MT een nieuwe strategienota opgesteld welke in lijn ligt met het
bestaande beleid. Er is geen sprake van een forse koerswijziging waar het missie en visie betreft. Wel
is er sprake van een aanscherping van zaken waardoor de organisatie beter aansluit op toekomstige
ontwikkelingen in de sector met inachtneming van rijks- provinciaal en gemeentelijk beleid en de

signalen hierin voor de toekomst.

Terugblikkend op het boekjaar kan worden vastgesteld dat de financiële en inhoudelijke
doelstellingen zijn gehaald.

Onze opdracht

In het eerste jaar van de clustering van theater, educatie en erfgoed is zowel in fysieke als in

organisatorische zin, de basis gelegd om op verder te bouwen.

Algemeen
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Ontstaans eschiedenis van het Tongerlohuys

Sinds 1 maart 2016 maakt Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys samen met Schouwburg de Kring
en CultuurCompaan deel uit van het cultuurcluster Roosendaal. Het erfgoedcentrum is het resultaat
van het samengaan van Museum Tongerlohuys en het HIP (Historisch Informatiepunt)  de
publieksfunctie van het voormalige Gemeentearchief. Deze instelling is onderdeel geworden van het
regionale West-Brabants Archief, gevestigd te Bergen op Zoom. Laat in 2016 is er een fysieke corridor
tot stand gebracht, waardoor echte samenwerking mogelijk werd. In 2017 is een start gemaakt van
samenwerking binnen het cluster.

In 1932 richtten enkele Roosendaalse historisch geïnteresseerde burgers Oudheidkundige Kring De
Ghulden Roos op met het doel de cultuurhistorie van stad en streek te bewaren, te bestuderen en te
ontsluiten. Vanaf 1936 kreeg de oudheidkundige collectie een plek in het raadhuis aan de Markt.
Museum De Ghulden Roos verhuisde in 1974 naar de voormalige pastorie aan de Molenstraat en
ontwikkelde zich tot een geregistreerd historisch museum. Vanaf 2005 ging De Ghulden Roos samen

met stichting Int Heyderadey (expositiezaal voor hedendaagse kunst) verder als Museum
Tongerlohuys.

Heden

Nu is het cultuurcluster gerealiseerd, samen met theater de Kring en CultuurCompaan, centrum voor
cultuureducatie. Het museumgebouw werd gerenoveerd en door middel van een overdekte gang
verbonden met het theater. De ingang werd hierdoor verplaatst naar het Tongerloplein via Over de
Tong, een nieuwe gezamenlijke horecagelegenheid. Door deze verbouwing is de tuin waaraan zowel
Tongerlohuys als De Kring grenzen, een geschikte ruimte geworden voor culturele buitenactiviteiten
en voor een terras. Het HIP kreeg een eigen ruimte als hart van het historisch kenniscentrum en 18
uur per week bemenst vanuit het WBA. Twee dagen per week is de voormalige gemeentearchivaris
als stadshistoricus verbonden aan het erfgoedcentrum.

De fysieke clustering gaat samen met een veranderend museaal concept. Het Verhaal van
Roosendaal is uitgangspunt. Vier historische personages, de norbertijn, de conducteur, de
burgemeester en het Ligameisje, leiden de bezoeker door het verhaal van Roosendaal: vier  iconen 
die samen de hoofdthema's door de eeuwen heen representeren. De historische basis wordt
gevormd door kennis uit de schriftelijke archiefbronnen,. Als visuele ankerpunten fungeren de
museale objecten in een theatrale context, levendig en verhalend.

Binnen deze route is letterlijk ruimte voor reflectie en reactie op de lokale historie, een vijfde icoon is
de wisselexpositie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid vanuit een andere invalshoek een thema nader
uit te werken, te becommentariëren en vanuit de actualiteit te bekijken. Bijvoorbeeld door een
gastconservator uit te nodigen en juist met andere kunstvormen te werken.

De kracht van de samenwerking binnen het cultuurcluster blijkt al na het eerste jaar en zal steeds
sterker worden. Er vindt regelmatig overleg plaats over de programmering waardoor de kansen om
samen te werken optimaal benut worden. Door de taken te verdelen en de krachten te bundelen is
het resultaat verrassend en meer dan de som der delen. __

Toekomst

M M A Z A R s
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Missie

Het Tongerlohuys brengt de geschiedenis tot leven door de relatie te leggen tussen heden en
verleden om zo de lokale historie met nieuwe generaties te delen.

Visie

Het Tongerlohuys wil vanuit een verankering in de Roosendaalse samenleving de historie van
Roosendaal en directe omgeving voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Als
kenniscentrum is het Tongerlohuys het geheugen van de stad dat de schakel vormt tussen heden en

verleden.

Door een attractief en kwalitatief aanbod willen we een zo divers mogelijk publiek aanspreken 
verleiden tot bezoek en herhalingsbezoek, niet alleen binnen het gebouw maar ook op andere
locaties. Door de positionering binnen het cluster zoeken en vinden we inspirerende en onverwachte
cross-overs met andere kunstvormen en culturele partners.

Doelstelling

1. Het Verhaal van Roosendaal vertellen en verhalen uit de stad ophalen.

2. Zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bereiken (wisselwerking).

3. De bezoeker gastvrij ontvangen en zijn vragen professioneel beantwoorden.

4. Het lokale erfgoed verantwoord en aansprekend ontsluiten voor nieuwe generaties samen

met lokale / regionale erfgoedinstellingen.

5. Als partner binnen het cluster samenwerken waar mogelijk, en het stimuleren van de

confrontatie tussen verschillende kunstdisciplines.

Activiteiten

De Amsterdamse School in West Brabant. Bouwen met Jac. Hurks.

Het Hurksproject is in 2017 gestart. De tentoonstelling, het jaarboek en het educatieve project voor

het primair onderwijs zijn in 2017 voltooid.

Voorbereid en in 2018 verder te ontwikkelen:

• Theater op locatie

• Een architectuurles voor het voortgezet onderwijs

• Lezing met debat over architectuur

• Filmvoorstelling door ERSA op verschillende locaties

Jac. Hurks (Vught, 21 oktober 1890 - Roosendaal, 18 juli 1977) was een architect uit Roosendaal, die

kerken, villa's en civiele bouwwerken heeft ontworpen die voornamelijk in West-Brabant te vinden

zijn. Een aantal daarvan is geklasseerd als rijksmonument. Gedurende het interbellum werd zijn werk

overheerst door een aan de Amsterdamse School verwant expressionisme, daarna door het

traditionalisme van de Delftse School en de stijl van de Bossche Sch s   B,i}tjl<555 )lj  e  « k a  tot

MAZARS PA  )EKOOPPR I lOi I MAN N. 
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1961. Het is nadrukkelijk de bedoeling, om binnen het project en de expositie, het werk van Hurks in

te kaderen binnen (inter)nationale ontwikkelingen alsmede aandacht te schenken aan het werk  an

collega-architecten uit de regio West-Brabant.

Doelstelling en partners
Het project brengt Roosendalers, jong en oud in contact met hun culturele erfgoed door middel van
een expositie, een boek en daaruit voortvloeiende educatieve projecten gericht op de gebouwen in
de stad en omgeving. Samen met andere instellingen, waarvan de meeste met vrijwilligers werken,
willen we de aandacht voor de architectuur vergroten, met aandacht voor de samenhang van
interieur en meubilair.

Samenwerking met: De Kring, CultuurCompaan, Stichting De Ghulden Roos, Vrienden van Het
Tongerlohuys, Museum Het Schip, Amsterdam, Het Hurksgenootschap Roosendaal en Platform R.

Educatie
Voor primair en voortgezet onderwijs wordt een speciaal programma ontwikkeld waarvan de focus
zal liggen op het ontdekken van de waarde van de eigen leefomgeving. Deze  Hurkspeditie  bestaat
uit drie onderdelen waarvan één in het Tongerlohuys plaatsvindt als onderdeel van VitamineC
2017/2018.

Voor het voortgezet onderwijs wordt een architectuurles aangeboden.

Sporen van Roosendaal

In 2017 is de expositie in het kader van de verjaardag van Roosendaal uitgedacht.

Op 5 november 1268 wordt Roosendaal voor het eerst genoemd in een akte waarin de bewoners van
Kalsdonk, Hulsdonk en Langdonk overeenkomen een kapel in het midden van hun buurten te
bouwen. Die drie namen klinken ons nog altijd vertrouwd in de oren. In het Roosendaal van 2018 zijn
ze nog altijd bekend naast nog vele andere namen van buurten en wijken. De stad Roosendaal is in
de 21® eeuw veel groter, meer divers en uitgebreider dan het dorpje uit 1268. En met de start van
Stadsoevers komt aan die groei nog geen einde. Maar overal in Roosendaal is erfgoed aanwezig.
Archeologen brengen resten van duizenden jaren geleden tevoorschijn en architecten na nu
ontwerpen gebouwen die we wellicht later op hun beurt als erfgoed gaan beschouwen.

Doelstelling en partners
De expositie  Sporen van 750 jaar Roosendaal' is een samenwerkingsproject van Erfgoedcentrum
Tongerlohuys en de Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. De tentoonstelling gaat over de
wijken en buurten maar wordt samengesteld mét de wijken en buurten en zal waar mogelijk te zien
zijn m de wijken en buurten. Het is de bedoeling het oude en nieuwe erfgoed in samenspraak met de
bewoners niet alleen te tonen, maar vooral ook het verhaal erachter over het voetlicht te brengen en

te delen. Iedere wijk en buurt zal vertegenwoordigd zijn in Erfgoedcentrum Tongerlohuys en uit de
collectie van het Tongerlohuys, de heemkundekring en het West-Brabants Archief zal, samen met
andere stukken van elders, een selectie te zien zijn in de wijken en buurten. Mogelijke locaties zijn de

wijk- en buurthuizen in Kalsdonk, Westrand, Keijenburg, Kroeven/Langdonk, Kortendijk en Tolberg.
Indien beschikbaar is ook heemhuis Mariadal voor het centrum een goede gedachte. De wijken en
buurten worden samen met de heemkundekring betrokken bij de s e  telling en uitvoering.
Bijeenkomsten waar verhalen verteld worden, wandelingen en fietstM tefj    / )  bwoners

MAZ RS PAAR J OPEI-i MOP l-MAN N.V.
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en oud-bewoners behoren daartoe. Het is nadru  elijk de bedoeling om bewoners uit te nodigen om
eens bij de buren in andere wijken of buurten rond te kijken. Roosendalers die niet in het
Tongerlohuys komen, worden hierdoor ook bereikt. Het programma 750 jaar is zo toegankelijk voor
iedereen.

Educatie
Cultuurcompaan stelt een educatief programma samen  Sporen van Roosendaal  voor de scholen in
wijken en buurten, waarbij de insteek is kinderen en hun ouders, te betrekken bij het herkennen en
waarderen van het erfgoed in hun directe omgeving. Hierbij spelen diverse kunstdisciplines een rol.

Andere activiteiten

In de zomer vond het eerste Storytelling festival plaats. Dit mooie festival, gratis toegankelijk, trok
veel bezoekers. Ook was er een expositie over de archeologie in Roosendaal, erg in trek bij de jonge
Roosendalers. Op locatie werd het jaarboek gepresenteerd.
Het HIP verzorgde diverse lezingen en workshops.
De Verhalenbank werd verder vormgegeven.
Het ophalen van verhalen gebeurt ook via de verhalenbank. Iedereen kan zijn of haar verhaal over de
Roosendaalse historie op de website kwijt. Deze gestaag groeiende digitale verhalenbundel is onder
andere doorzoekbaar op thema, jaar en locatie.

Cultuureducatie

Cultuureducatie is een breed begrip en ook in 2017 een belangrijke pijler van het Tongelohuys.
Kunst- en erfgoededucatie is een vaste activiteit in en vanuit het Tongerlohuys.
Hierbij zijn de doelgroepen onder te verdelen in leerlingen van primair en voortgezet onderwijs,
ouderen in groepsverband die komen voor rondleidingen of workshops voor speciale groepen zoals
nieuwe Roosendalers die meer willen weten over de plaats waar ze wonen, Alzheimercafé,
schrijfclub en bijvoorbeeld groepen met belangstelling voor kunstbeschouwing.
Ondersteund door CultuurCompaan zal de ontwikkeling naar een levenslange leerlijn professioneel
en bestendig kunnen worden ontwikkeld waar het nu vaak - met uitzondering van het primair
onderwijs - om incidentele activiteiten gaat.

Voorbereid en ook uitgevoerd voor het primair onderwijs

• Jet en Jan, jong in 1910.

Lesvervangend pakket inclusief een museumles waaraan 25 scholen uit de gemeente

Roosendaal deelnemen met de groepen 5/6.

• Vitamine C.

Bij de tentoonstelling 'De Amsterdamse School in West-Brabant' wordt een lespakket

ontwikkeld waaraan 54 groepen van het lokale en regionale primair onderwijs mee doen.

• Lespakketten: Romeinse leskist. Middeleeuwse leskist, gevelstenen route, leskist religie.

Voorbereid en uitgevoerd voor het voortgezet onderwijs

• Artisjok, kennismakingsdag voor HAVO 4 en VWO 5 met de    furgldYnsfelH i ri  S

MAZ RS PAARDIZKCi RCR  OI I MAN    .
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e Rondleidingen in het kader van de geschiedenisles. Bijvoorbeeld in de maand van de

geschiedenis.

• Museum bezoek bij wisselexposities.

Partners

Het Tongerlohuys werkt binnen het cultuurcluster samen met De Kring en CultuurCompaan.
Gezamenlijk stimuleren ze culturele initiatieven  activiteiten en organisaties in Roosendaal. De
partners staan elkaar met raad en daad bij. Door het delen van kennis en kunde maar vooral door het
leggen van verbindingen. Dit draagt bij aan kwaliteit en een groter publieksbereik. De rol van het
Tongerlohuys is de inbreng van alles wat met cultuurhistorie te maken heeft. Hierdoor wordt de
erfgoedparticipatie bevordert. Dit begint in de levenslange erfgoedlijn bij erfgoededucatie voor

primair onderwijs.

Een andere blik vanuit andere disciplines biedt letterlijk nieuwe gezichtspunten.

Ook een vaste partner is het WBA (West-Brabantsarchief). Binnen het Tongerlohuys bevindt zich een
ruimte ingericht als lokaal historisch kenniscentrum. Dit HIP (Historisch Informatiepunt) wordt

bemenst vanuit het WBA.

Sinds 2012 is een door de gemeente ingestelde museumcommissie actief als adviseur.

De Ghulden Roos is als eigenaar van de museumcollectie en uitgever van jaarboek De Ghulden Roos
(het oudste historische jaarboek van Brabant) ook een belangrijke partner in relatie tot collectie

behoud, beheer, onderzoek en presentatie.
Waar mogelijk wordt onder andere samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen: de
heemkundekringen van Roosendaal, Nispen en Wouw, de bibliotheek, beeldend
kunstenaarscollectief Roosendaal, PlatformRen musea in de regio met name Het Markiezenhof.

Tenslotte zou het Tongerlohuys zonder Vrienden en bijna 30 vrijwillige medewerkers als partners
niet kunnen bestaan. De bijna 300 ambassadeurs van Vriendenstichting Museum Tongerlohuys
ondersteunen de activiteiten zowel financieel als ambassadeurs.

Het HIP (Historisch Informatiepunt) heeft als doel om voor burgers en instellingen te fungeren als het
kenniscentrum betreffende de geschiedenis van Roosendaal en directe omgeving.

Bezoekers kunnen op drie middagen gratis informatie en advies verkrijgen. Op twee ochtenden
begeleiden medewerkers van het WBA een groep vrijwilligers die lokaal-historische bronnen

ontsluiten en digitaliseren.
Een uitgebreide bibliotheek met alles wat op lokaal gebied aan publicaties verschijnt is vrij
raadpleegbaar.

Het HIP is kenniscentrum in de breedste zin des woords. Niet alleen een fysieke plek maar ook een
bron voor activiteiten voor de hele stad. Als vraagbaak maar ook als vinger aan de historische pols.

HIP

M > M A Z A R S
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Beheer en behoud

Beheer en behoud van de museale collectie is een continu proces. Voor een aantrekkelijke en
verant oorde presentatie is registratie en onderzoek nodig naast materiële zorg. In 2018 heeft het
museum zich ten doel gesteld: digitalisering en opschonen van de collectie, het voorbereiden van het

Online beschikbaar stellen van objectgegevens.

De tijdelijke verhuizing van alle objecten tijdens de verbouwing en de herinrichting in 2016 maakt
een update van het collectieplan noodzakelijk.

De collectie bestaat uit circa 7000 objecten waarvan circa 30% in langdurig bruikleen van derden en
70% eigendom is van Stichting De Ghulden Roos. Deze stichting is eigenaar/bruikleennemer van de
gehele collectie die op haar beurt in bruikleen is gegeven aan het Tongerlohuys. De conservator van
het Tongerlohuys zorgt voor het beheer, het behoud en de presentatie van de collectie. De
bruikleennemer is verantwoordelijk voor de collectie.

Geregistreerd museum

Een museum dient aan de normen van ICOM (International Council of Museums) te voldoen en dat
is:  Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk
voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerkt,
behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en
immateriële getuigenissen van de mensen en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en

genoegen .

Elke instelling in Nederland die voldoet aan deze definitie en de toetscriteha van de Museumnorm
komt in aanmerking voor registratie als museum. Het Museum Tongerlohuys voldoet hieraan.

Publieksbereik

Van de bezoekers van het Tongerlohuys komt circa 80% uit Roosendaal en directe omgeving, 20 
komt van elders. Circa 40% is naar schatting 65+. Ruim 25% van de bezoekers bestaat uit
basisschoolleerlingen. Circa 15% van het totale bezoekersaantal komt in groepsverband.

De thema's van de wisselexposities en andere kunst- en erfgoed evenementen zijn bepalend voor

het aantal en het soort bezoekers.

rijwilligers

\A/ie het Tongerlohuys bezoekt wordt verwelkomd door twee vrijwillige gastdames of -heren. In 2017
hebben de gastdames- en heren een workshop 'verhalen vertellen' gevolgd. Het ligt in de bedoeling

dat ze ook rondleidingen gaan verzorgen. Sinds de vernieuwing is de groep vrijwillige medewerkers

uitgebreid.

Tijdens openingstijden zijn er een betaalde (kassamedewerker) en twee vrijwillige medewerkers
aanwezig. In totaal werken 28 medewerkers op structurele basis als vrij illiger in het museum. Naast
gastheer, -vrouw gaat het om het begeleiden van educatieve projecten, collectiebeheer,
collectiebehoud en -registratie. Ook bij het inrichten van tentoonstellingen en de programmering

hedendaagse kunst zijn zij betrokken.

M A Z A   S
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In de culturele sector zijn onbetaalde medewerkers onmisbaar. Niet alleen door het werk dat zij
verzetten maar ook omdat ze enthousiaste ambassadeurs zijn en het lokale draag lak versterken,

Marketing

In 2017 is de website vernieuwd. Zowel de lay-out als de inhoud zijn aangepast aan de nieuwe
situatie. De verhalenbank  voorheen onderdeel van de site van het gemeentearchief is toegevoegd.
Sinds de vernieuwing is het aantal digitale bezoekers toegenomen. Dit geldt ook voor het aantal
volgers op twitter en facebook. Free Publicity wordt gegenereerd door middel van artikelen in
kranten en vermeldingen op websites en in activiteitenprogramma s en -agenda s. De digitale

nieuwsbrief verschijnt iedere twee maanden digitaal.

Cultureel ondernemerschap

Sinds de clustervorming zien we meer mogelijkheden alleen al doordat de ruimtes zoals de corridor
en de tuin zeer geschikt zijn om culturele activiteiten te organiseren. Om erfgoedprojecten te kunnen
realiseren, werd tot nu toe naar bijdragen van derden, sponsoren en fondsen gezocht. Door de
aantrekkelijke herinrichting en de uitgebreide locatie is het mogelijk financiële partners ook meer te
bieden en daardoor het draagvlak voor financiële ondersteuning voor erfgoedproducten te vergroten
en de drempel te verlagen. Erfgoedparticipatie wordt bevorderd en voor meer inwoners bereikbaar.

Afspraken met de gemeente Roosendaal
Bij het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder zijn er zeer prettige gespreken met de
subsidieverantwoordelijken bij de gemeente Roosendaal gevoerd. Uit deze gesprekken is een goede
samenwerkingsrelatie voortgekomen, rekening houdend met ieders rol en verantwoordelijkheden.
Voor 2019 en verder wordt een meerjarensubsidie voor de stichting voorbereid, noodzakelijk voor

een goede bedrijfsvoering.

Risicomanagement
Flet belang van risicomanagement is in de afgelopen jaren toegenomen. Op basis van de principes
van Good Governance zal de organisatie een aantal maatregelen moeten nemen om risico's
inzichtelijk en transparant te krijgen waardoor directie en management in staat zijn om bij

ongewenste risico's tijdig in te kunnen grijpen of bij te sturen.

Beheersing- en controlesysteem

Risicomanagement is een vast onderdeel van onze financiële en operationele planning- en control
cyclus. In dit verband wordt jaarlijks, per kwartaal en maandelijks gerapporteerd op verschillende
niveaus in de organisatie.

Verantwoordelijkheden

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de opzet en werking van de systemen voor interne
risico- beheersing. Risicobeheersing staat intern onder toezicht van de raad van toezicht.

Strategisch Operationeel (gematigd en laag risico)
M A Z A R S

MAZ RS \RDI£KOOPEH I lOf I MAN N.V.

Gewaarmerkt voo identificatiedoeleinden
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Strategische risico s worden zorgvuldig afgewogen. We zoeken steeds de balans tussen onze
maatschappelijke functie (lage risico-acceptatie) en onze commerciële ambities (hogere risico-
acceptatie).
Onze kerntaak is gericht op het behouden en beheren van de collectie   het verhaal van Roosendaal 
onderzoek, educatie en presentatie. Continuïteit is daarmee inherent aan onze doelstelling. Risico's

die de continuïteit in gevaar kunnen brengen willen we zoveel mogelijk inperken. Op gebied van
veiligheid en beveiliging van museumbezoekers, werknemers en gasten willen we risico's zoveel
mogelijk vermijden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de collectie.

Financieel Compliance (zeer laag tot nul risico)

Als het gaat om financiële risico's staan wij voor een stabiel beleid met minimale en beheersbare
risico's teneinde een solide financiële positie te waarborgen en te allen tijde correcte besteding van
publiek geld te kunnen verantwoorden.
Op het gebied van compliance met wet- en regelgeving hanteren wij geen tolerantie en streven we
naar volledige compliance. We hebben daarbij speciale aandacht voor wet- en regelgeving op het
gebied van veiligheid en beveiliging, milieu, aanbestedingen en privacy/informatiebeveiliging.

Tot slot
2017 was een jaar van verandering, een nieuwe directeur, nieuwe governance, maar 2017 was ook
een energiek jaar. Het enthousiasme bij deelnemers, medewerkers en vrijwilligers was groot. In
november diende de stichting een nieuwe subsidieaanvraag in bij de gemeente welke zonder slag of
stoot is gehonoreerd. Als directeur-bestuurder zie ik de enorme potentie van het bijzondere theater
en het team dat het 'bespeelt'. Er past een enorm woord van dank! Ik verheug me dan ook op de
toekomst!

Roosendaal, 20 april 2018

Jan-Hein Sloesen,
M A Z A R S

MAZARS PAARI OOPLH I lOM MAN N  

Directeur-bestuurder
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Balans per 31 december 2017
(na voorstel saldoverdeling)

31-12-2017 31-12-2016
€ € € €

Vaste acti a

Materiële vaste activa
Inventaris

lottende activa

1
91.267 121.409

Vorderingen
Handelsdebiteuren 2 82 545
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3
24.469 44.212

Overige vorderingen en overlopende
activa

4
112.542

137.093

117.720

162.477

Liquide middelen 5 85.375 4.510

Totaal 313.735 288.396

M ' * -/
T '' M A Z A R S

MAZ RS PAARDE )PER ROri MAN N V.
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Passiva

Stichtings ermogen

Reservefonds

Kortiopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Overige schulden
Overlopende passiva

31-12-2017
€ €

31-12-2016
€ €

6 3.509 3.509

105.905
7

5.382
8 146.849
9 52.090

77.987

5.601
145.918
55.381

310.226 284.887

Totaal 313.735 288.396

M M A Z A R S
MAZARS P  DPEH 1101 I MAN N  
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Staat  an baten en lasten o er 2017

2017 2016
€ € € €

Baten 10

Subsidies 11 332.783 220.335

Overige  aten 12 12.051 2.827

344.834 223.162

Lasten

Directe lasten 13 41.894 30.711

Personeelskosten 14 232.708 150.711

Afschrijvingen materiële vaste activa 15 15.142 2.583

Huisvestingskosten 16 29.887 5.437

Overige promotiekosten 17 2.468 8.564

Kantoorkosten 18 17.654 19.142

Algemene kosten 19 5.018 2.450

Rentelasten en soortgelijke kosten 20 63 55

Som der bedrijfslasten 344.834 219.653

Resultaat -  3.509

Resultaatbestemming

Reservefonds

M A Z A R S

MAZARS R OPER 1101 I MAN N.V,

Gewaarmerkt voor idëhti
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Kasstroomoverzicht over 2017

2017  2016
€ €   €

Kasstroom uit operationele acti iteiten
Bedrijfsresultaat - 3.509

Aanpassingen  oor

Afschrij ingen op immateriële en
materiële vaste acti a 15.142 2.583

erandering in wer kapitaal
Vorderingen 25.384
Kortlopende schulden 25.339

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa - -123.992

Desinvesteringen materiële vaste activa 15.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 15.000 -123.992

Mutatie geldmiddelen 80.865 4.510

-162.477

284.887

50.723 122.410

65.865 128.502

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 4,510
Mutaties in boekjaar 80,865 4.510

Stand per eind boekjaar 85.375 4.510

R S

MAZARS PAARDEf OOl I R I lOI MAN N V
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Grondslagen van waardering en resuitaatbepal ng

Informatie over de rechtspersoon

estigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys is feitelijk gevestigd op Kerkstraat 1, 4701 HT te Roosendaal, is
statutair gevestigd in Roosendaal en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65162390.

Algemene toelichting

Belangrijkste acti iteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys bestaan voornamelijk uit het aanbieden van
cultuur aan inwoners van de gemeente Roosendaal en hen op die wijze in de gelegenheid stellen om
kennis te maken met, en zich oriënteren op, alle terreinen van kunst en cultuur, alsmede het vertellen

van het verhaal van Roosendaal.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waar an de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van RJ 640 Organisaties-zonder-
winststreven.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De richtlijnen voor jaarverslaggeving zijn cf. RJ 640.401 integraal toegepast.

Grondslagen

Materiële  aste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

orderingen

GGwaan i6rkt voor identificatiedoelein nn

MAZAHS PM EKOOPLH I lOI I.MAN N
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas  banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen  oor de bepaling  an het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde  an de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers, Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.

M M A Z A R S

Gewaarmerkt voor id( latiedoeleinden
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde

Boekwaarde per 1 januari 2017

Mutaties

Afschrijvingen
Subsidie
Saldo mutaties

Stand per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde

Boekwaarde per
31 december 2017

Inventaris

€

121.409

121.409

-15.142

-15.000

-30.142

91.267

91.267

MAZARS PAARD

Gewaarmerkt voor idenite
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Vlottende acti a

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

2 Handelsdebiteuren
€ €

Handelsdebiteuren 82 545

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 24.469 44.212

4 O erige vorderingen en o erlopende activa

Nog te ont angen bedragen 93.011 116.875
Vooruitbetaalde  osten 19.531 845

112.542 117.720

5 Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 85.375 4.510

MAZ RS PAARüEKOOPhR I lOFI MAN N.V.

Gewaarmerkt voorWntificatiedoeieinden
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Passiva

31-12-2017 31-12-2016
€ €

6 Reservefonds

Reservefonds 3.509 3.509

2017 2016
€ €

Reservefonds

Stand per 1 januari 3.509
Resultaatverdeling - 3.509
Stand per 31 december 3.509 3.509

Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
€ €

7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

toonheffing 3.730 4.146
Pensioenen 1.652 1.455

5.382 5.601

8 O erige schulden

Rekening-courant aandeelhouder 140.000 140.000
Reser ering vakantiegeld 5.725 5.748
Personeelsfonds 374 170
Creditnota's debiteuren 750 -

146.849 145.918

2017 2016
€ €

Rekening-courant Stichting Schouwburg de Kring

Stand per 1 Januari 140.000 _

Mutatie boekjaar - 140.000
Stand per 31 december 140.000 140.000

M A Z A R S

M ZAHS P AfllllEKOOPf   I IOFFMAN N V.
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31-12-2017 31-12-2016

9 Overlo ende passiva
€

Nog te betalen kosten 50.585 14.481
Accountantskosten 1.500 1.500
Nog te betalen tentoonstellingskosten - 39.395
Nog te betalen rente- en bankkosten 5 5

52.090 55.381

Niet in de balans opgenomen rechten,  erplichtingen en regelingen

Informatie erschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Aan de subsidie  an de Gemeente Roosendaal zijn inhoudelijke resultaatafspraken gekoppeld. Pas na
vaststelling door de Gemeente Roosendaal van de mate waarin deze resultaten 2017 behaald zijn, wordt
de subsidie definitief vastgesteld en vindt eventuele afrekening plaats. Het geheel aan activiteiten
overziend, lijkt het directie aannemelijk dat de subsidie zal worden vastgesteld op een bedrag van €
332.783 over 2017.

M Z

MAZ RS <

Gewaarmerkt  ooi
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Toelichting op de staat  an baten en lasten over 2017
2017 2016

10 Baten

€ €

Subsidies 332.783 220.335
Overige baten 12.051 2.827

344.834 223.162

11 Subsidies

Subsidie Gemeente Roosendaal 332.783 220.335

12 O erige baten

Opbrengsten 12.051 2.827

13 Directe lasten

Expositie- en collectiekosten 41.894 30.711

14 Personeelskosten

Lonen en salarissen 88.190 115.611
Sociale lasten en pensioenlasten 33.841 26.090
Overige personeelskosten 110.677 9.010

Gemiddeld aantal werknemers

232.708 150.711

2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 3,00
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 3 werknemers
dienstverband (2016: 3).

in dienst op basis van een volledig

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 19.294 15.474
Pensioenlasten 14.547 10.616

33.841 26.090

M A Z A R S

MAZARS PA tdDEKOüRi:H 1 lOl I M N N V
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Overige personeelskosten

Managementvergoeding
Suppoosten
Inhuur personeel
Ziekteverzuimverzekering
Studiekosten
Overige personeelskosten
Reiskosten ergoeding woon-werk

15 Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen

16 Huisvestingskosten

Gas, water en elektra

Inrichting
Onderhoud tuin
Onderhoud
Beveiliging
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten

17 Overige promotiekosten

Overige publiciteitskosten
Kosten website

18 Kantoorkosten

Automatiseringskosten
Huur- en leasekosten inventaris kantoor

Contributies en abonnementen
Drukwerk
Bibliotheek
Telefoon
Kantoorbenodigdheden

2017 2016

M ?''

€ €

56.000
31.313 5.594
16.400 2.867
6,623 268

224 70
101 -

16 211

110.677 9.010

15.142 2.583

12.098 3.198
6.185 -

4.133 -

3.199 -

3.131 -

1.141 1.641
- 598

29.887 5.437

1.419
1.049 8.564

2.468 8.564

12.308 14.854
2.251 -

1.082 4.149
965 -

460 19
431 -

157 120
17.654 19.142

MAZA S

MAZARS RA tRQFKOOPlZR I lOI-I MAN N.V.
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2017 2016
€ €

19 Algemene kosten

Bedrijfsverzekeringen 1.860 -

Accountantskosten 1.500 1.500

Advieskosten 1.130 586
Reis- en verblijfkosten 409 395
Kosten voorgaand jaar 83 -

Overige algemene kosten 36 -31

5.018 2.450

20 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten 63 55

Roosendaal, 20 april 2018

Stichting Schouwburg De Kring

De heer J.H.LM. Sloesen

Directeur

Raad van Toezicht:

M Z

MAZARS PAARfth
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Overige gege ens

M A Z A R S

MAZ RS DEKOüPlIR I lOr I MAN N V.
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys

VERKLARING OVER DE IN HET FINANCIEEL VERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys te Roosendaal
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Erfgoedcentrum
Tongerlohuys per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst-en-verliesrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET FINANCIEEL VERSLAG OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE

Naast de jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag
andere informatie, die bestaat uit:
¦ het directieverslag;

overige gegevens.

Accountants • Belastingadviseurs - Management Consultants
Druivenstraat i - 4816 KB Breda
Tel: o88 27 72 loo - Fax: 076 57 12 123 - breda@mazars.nl

Mazars Paardekooper Hoefman N.V.
St tutair cevesticdte Rotterdam (KvK Rotterdam n . 24389296).

Praxiiy
MEMBER •

GLOBAL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
directieverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingssteisel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing:
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting:
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan:
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet
langer kan handhaven:

¦ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen: en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.



Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekor komingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Breda, 20 april 2018
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