STICHTING MARITIEM ERFGOED VLISSINGEN
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1.

Inleiding.

De Stichting Maritem Erfgoed Vlissingen (SMEV) is opgericht op 19 juni 2013. De Statutaire doelstelling van de
Stichting omvat in aanleg, het beheren van het Maritiem Erfgoed in Vlissingen.
Eerder genoemd doel wordt gerealiseerd door het in bedrijf nemen van het Dok van Perry. Hierdoor wordt een nieuwe
museale locatie gecreëerd in de Gemeente Vlissingen. Het dok van Perry is een Rijksmonument en gebouwd in 1705.
De restauratie van het dok is mogelijk gemaakt met behulp van subsidie van de Europese Unie, de Gemeente
Vlissingen en bijdragen van de Vlissingse bevolking en bedrijfsleven. Maatschappelijk gezien past de exploitatie in
het kader van de huidige maritieme status van de voormalige “Zeeuwse Admiraliteit”.

2.

Bestuur.

Het bestuur bestaat, net als het vorig jaar, uit 2 geledingen, welke meestal gezamenlijke vergaderen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden :
-

dHr. N.G.D. Peters, voorzitter
dHr. T.E.M. Ekering, vicevoorzitter
dHr. E.R. Janse, secretaris/penningmeester

Het dagelijks bestuur is aangevuld met een financieel, technische- en erfgoed advies groep, bestaande uit de leden :
-

dHr. F.K. Hulsbergen
dHr. G. Bos
dHr. W. Van Dijk
dHr. R. Van Maanen

Medio 2017 zal de 1e termijn van alle bestuursleden verlopen. De Statuten laten toe dat een bestuurder zijn/haar
termijn 1-malig, met 4 jaar, mag verlengen.

In 2015 heeft het bestuur 4 maal vergaderd.
Ter voorbereiding van een Collegevoorstel voor inrichting en het gebruik van het dok is met de Gemeente Vlissingen
in 2015, 4 maal vergaderd.
Van alle vergaderingen zijn Notulen of Gespreksnotities gemaakt.

3.

Financieel.

De secretaris/penningmeester beheert de financiële administratie van het bestuur van de Stichting Maritiem Erfgoed
Vlissingen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
In 2015 heeft de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen een waarderingssubsidie ontvangen van de Gemeente
Vlissingen ad EUR 1.500,- . De stichting had in 2015 geen vaste en vlottende activa. Het jaar kon met een positief
resultaat worden afgesloten. Als gevolg van de wijzigingen van de Voorwaarden van de Rabobank medio 2015, is
maandelijks een bedrag van circa EUR 10,- worden afgeboekt voor het internetbankieren en het gebruik van een
betaalpas.
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4.

Secretarieel.

In 2015 heeft de stichting met het Dok van Perry deelgenomen aan de activiteit “ Vlissingen Maritiem”. Voor deze
gelegenheid lag het zeilschip Shtandart, een replica van het Russisch fregat uit 1703, in het Dok van Perry. Zowel het
schip als het dok trokken vele belangstellenden.
De stichting is in 2015 actief betrokken geweest om de voormalige PSD-boot “Oosterschelde” als museum/party-schip
naar Vlissingen te halen. Overleg met gemeente, vertegenwoordigers van belangengroepen en belangstellenden heeft
diverse malen plaatsgevonden. Helaas is het schip aan een andere partij verkocht.
De stichting heeft vastgesteld dat er regelmatig sprake is van vandalisme in en rond het Dok van Perry. Beschadigde
reddingboeikasten, ingeslagen glazen panelen van het Paviljoen en zwerfvuil in het water werd meermalen
geconstateerd. Van alle bevindingen werd direct de Gemeente Vlissingen op de hoogte gebracht. Ook was er een
klacht binnen gekomen van een omwonende omtrent stank. Hiertoe is het dok leeggepompt, de
dokvloerschoongemaakt er weer met water gevuld.
Verspreid over het jaar is met diverse stichtingen met gelijkluidende doelstellingen, informeel overleg gevoerd
omtrent een mogelijk samenwerking. Dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid.
De secretaris/penningmeester van de SMEV is als lid verbonden aan het Maritiem Platform van de Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland.

5.

Toekomst.

De Statuten van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen moeten worden herzien. De herziening van de Statuten
wordt is uitgesteld in afwachting van de Gebruiksovereenkomst met de Gemeente Vlissingen. In december 2015 werd
door de gemeente bekend gemaakt dat de toestemming voor het dokken van schepen in het Dok van Perry is
aangehouden. Dit vanwege de financiële situatie van de Gemeente Vlissingen. Ook is in de loop van 2015 gebleken
dat het gebruik van het Dok van Perry, door de Belastingdienst, aan voorwaarden is gebonden. Dit houdt verband met
een afspraak tussen gemeente en de Belastingdienst over aftrek van BTW van de restauratiekosten. Deze voorwaarden
gelden vooralsnog tot 2023.
Nu het dokken van schepen voorlopig niet tot de mogelijkheden behoord, zal de stichting activiteiten ontplooien om
het Dok van Perry een museale functie te geven. Te denken valt aan rondleidingen in en om het Dok van Perry of het
meren van een museumschip in het dok.
In het kader van het beleid van de Gemeente Vlissingen, zullen zij bezien of het mogelijk en/of wenselijk is andere
maritiem objecten onder te brengen bij de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen.

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen
p/a Suze Groeneweglaan 27, 4385 KB Vlissingen
Januari 2016.
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