STICHTING MARITIEM ERFGOED VLISSINGEN

Jaarverslag 2019.
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1.

Inleiding.

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) is opgericht op 19 juni 2013. De Statutaire doelstelling van de
Stichting omvat in aanleg, het beheren van Maritiem Erfgoed in Vlissingen.
In het Beleidsplan 2018-2021 is onder andere opgenomen om ligplaats te nemen in 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. Maatschappelijk gezien past deze ligplaats in het kader van de maritieme achtergrond van de
voormalige “Zeeuwse Admiraliteit”. Echter in 2016 werd duidelijk dat een exploitatie van en de ligplaats in het Dok
van Perry voorlopig niet mogelijk was, vanwege een overeenkomst tussen de Gemeente Vlissingen, eigenaar van het
Dok van Perry en de Belastingdienst. Ook gedurende het kalenderjaar 2019 bleek dat het Dok van Perry, als ligplaats
voor de Mercuur, niet realiseerbaar was, maar van Collegewege werd aangegeven dat mogelijk in het kalenderjaar
2020 er overeenstemming verwacht wordt tussen Belastingdienst en Gemeente Vlissingen, waarin alsnog toestemming
kan worden verleend om gebruik te maken van het Dok van Perry als ligplaats voor de Mercuur.
De doelstelling van de SMEV is het in stand houden en exploiteren van de voormalige mijnenveger Hr.Ms.
Onverschrokken, later torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur geheten, als museumschip in Vlissingen waarbij met name
aandacht gegeven wordt aan de geschiedenis en de taken van het schip, zowel als mijnenveger als ook als
torpedowerkschip. Daarnaast zal ingegaan worden, door middel van een exposities, in relevante maritieme thema’s en
in het bouwen van marineschepen bij de voormalige Koninklijke Maatschappij De Schelde. Ook educatie ten behoeve
van scholieren is onlosmakelijk verbonden met bovengenoemde doelstelling.
Het verhuren van de Mercuur aan derden, ten behoeve van bijeenkomsten, wordt mogelijk gemaakt.
2.

Bestuur.

Het bestuur bestaat uit 2 geledingen, welke meestal gezamenlijke vergaderen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden :
-

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

De boekhoudkundige administratie en de jaarrapportage wordt uitgevoerd door Wea Accountants & Adviseurs in
Vlissingen.
Het dagelijks bestuur is aangevuld met een financiële-, technische-, maritieme en erfgoedadviesgroep, bestaande uit de
bestuursleden:
-

F.K. Hulsbergen
G. Bos
W.F.G. van Dijk
R.J.P. Schouw

Er zijn gedurende het kalenderjaar 2019 geen bestuur mutaties geweest.
In 2019 heeft het bestuur van de SMEV 14 maal vergaderd. Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt en de
daaropvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Het bestuur is verheugd te melden dat zich, gedurende het
kalenderjaar 2019, geen ongevallen aan boord van de Mercuur hebben voorgedaan.
Nu de inrichting van de Mercuur steeds verder vordert, is het bestuur voornemens om in 2020 de organisatie aan te
passen en zich meer te richten op de exploitatie van het schip.
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3.

Herinrichting voormalig torpedowerkschip Mercuur tot museumschip.

Gedurende het gehele jaar is zowel aan de buitenzijde als ook aan de binnenzijde van het schip gewerkt. De
verlichtingsinstallatie is verder uitgebreid. Er is een historisch hoekje gecreëerd ten behoeve van het borstbeeld van
Michiel de Ruyter, wat de SMEV in bruikleen heeft aanvaard van de Stichting Michiel de Ruyter in Den Haag.
Een officiers hut is ingericht als belevingsruimte en bezoekers kunnen ervaren hoe de officieren indertijd sliepen.
Er is groot onderhoud gepleegd aan de mast en het herstel van BB-ra. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen
uitvoeren is een werksteiger rondom de mast gebouwd. Dit steiger is zowel aan BB als ook aan SB verlengd om de
opbouw rondom de brug te kunnen schilderen.
Het voormalig korporaalsverblijf wordt ingericht als “belevingsruimte”, waarbij getracht wordt om de originele
inrichting en sfeer na te bootsen. De voormalige spoelkeuken wordt ingericht als uitgifte punt voor dranken. Het
slaapverblijf manschappen is tijdelijk ingericht als expositieruimte en ontvangstruimte voor Operation Calendar, zodra
de expositie is afgebroken zal het slaapverblijf opgeknapt worden.
In de TSR, als ook in het slaapverblijf manschappen zijn video-displays opgehangen tbv. het afspelen van films,
informatie en voor presentatie doeleinden.
4.0

Financieel.

De secretaris/penningmeester beheert de financiële administratie van het bestuur van de Stichting Maritiem Erfgoed
Vlissingen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Om het voor stichtingen en sponsoren aantrekkelijk te maken
gelden te doneren voor de herinrichting van de Mercuur als museumschip, is de SMEV aangewezen als Culturele
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De SMEV was in 2019 voor een deel nog financieel afhankelijk van subsidie. In het voorjaar van 2019 is de
verantwoording van de subsidie van het Ministerie van Defensie 2018 opgesteld en verzonden. Na een schouw van de
afdeling Finance & Control van het Ministerie Defensie is de verantwoording goedgekeurd en is het subsidievoorschot
omgezet in een definitieve subsidie. In 2019 is de laatste tranche van de Aanjaagsubsidie ontvangen van de Gemeente
Vlissingen.
In het kader van de thematentoonstelling met lezing over Operation Calendar, welke in november 2019 is
georganiseerd, is van gemeentewege een incidentele subsidie verstrekt.
De schenkingen van derden en de Aanjaagsubsidie van de Gemeente Vlissingen zijn aangewend om het schip verder
te herstellen, in te richten en te exploiteren.
Gedurende het jaar is de entreeprijs voor volwassenen met EUR 1,- verhoogd. De entreeprijs voor kinderen is gelijk
gebleven.
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging. Voor reizen op verzoek van het bestuur, verder dan de
woonplaats, is een kilometervergoeding van toepassing.
4.1

Jaarrekening 2019.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn verricht. De kosten
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze zich voordoen of voorzienbaar zijn.
Voor het opstellen van de jaarrekening wordt de Richtlijn gevolgd voor organisaties zonder winststreven RJK C1.
In de Jaarrekening 2019 is, als resultaat van een bestuursbesluit, de voorzieningen gecontinueerd voor het herstel van
mast, ra en TSR.
Het boekjaar is met een positief resultaat afgesloten.
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5.

Secretarieel.

Het secretariaat beheert de gegevens van de bestuursleden en de vrijwilligers in het kader van de AVG en worden niet
aan derden ter beschikking gesteld.
Vanuit het Museum Militaire Traditie (MMT) in Driebergen is aan de SMEV een torpedo MK2 aangeboden. Gezien
het feit dat deze torpedo onder de Wet wapens en munitie valt, is een ontheffing aangevraagd bij het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. Tevens zijn de andere, op wapens gelijkende zaken aan boord van de Mercuur, meegenomen in
de ontheffingsaanvraag. Op 30-1-2019 is ontheffing verleent met vermelding van een aantal voorwaarden. De
voorwaarden zullen in 2020 uitgevoerd worden.
Als gevolg van gemeentelijke voorschriften voor is een exploitatievergunning aangevraagd voor het openstellen van
het schip voor publiek en voor de verkoop van niet alcoholische dranken en etenswaren. Een 4-tal leden van het
bestuur zijn aangesteld als leidinggevenden.
6.

Activiteiten.

De Mercuur was vanaf 21-03-2019 en verder het gehele jaar opengesteld voor publiek en kon 1523 bezoekers
verwelkomen, waarvan 259 kinderen van basisscholen en het voortgezet onderwijs. Gedurende alle schoolvakanties is
de Mercuur op meerdere dagen per week opengesteld voor publiek.
Het schip is in 2019 4 keer verhuurd geweest ten behoeve van derden. De inkomsten hieruit zijn bedoeld als dekking
van de exploitatie van het schip.
Het kalenderjaar 2019 stond in het teken van de viering van “75 jaar Slag om de Schelde”. Een provinciaal en
gemeentelijk initiatief om aandacht te geven aan de Slag om de Schelde, welke in oktober en november 1944 plaats
heeft gevonden. De SMEV heeft in dit kader een thematentoonstelling en lezingen georganiseerd waarbij ingegaan
werd op het mijnenvrij maken van de Westerschelde. Voor de opening van de tentoonstelling waren, naast oud- en
actieve leden van de Koninklijke Marine ook leden van het College van B&W, raadsleden en ambtenaren van de
Gemeente Vlissingen en sponoren aanwezig.
Een bestuurslid van de SMEV is als lid verbonden aan het Maritiem Platform van Erfgoed Zeeland.
7.

Vrijwilligers.

Het bestuur van de SMEV is zeer blij met het grote aantal vrijwilligers dat een bijdrage wil leveren aan het herstel, de
herinrichting en de exploitatie van de Mercuur. Tweemaal per week zijn er bijeenkomsten aan boord om
werkzaamheden uit te voeren. Aan de hand van een projectplan wordt onder leiding van bestuursleden het werk
ingedeeld passend bij de mogelijkheden van de individuele vrijwilliger. Het kalenderjaar werd, net zoals voorgaande
jaren, afgesloten met een “oploop” met hapje en drankje aan boord. De SMEV beschikte per 31-12-2019 over 27
vrijwilligers.
8.

Milieu.

Aan boord van de Mercuur wordt het vaste afval gescheiden opgeslagen. Voor huishoudelijk, metaal, hout, papier,
glas en plastic afval zijn aparte bakken/rekken aanwezig. Afvoer vindt plaats naar gespecialiseerd bedrijven of naar de
Milieustraat. Afvalwater wordt geloosd naar een speciaal daarvoor aangelegde gemeentelijke rioolaansluiting.
De ketelinstallatie ten behoeve van de verwarming aan boord is gedurende het kalenderjaar 160 uur in bedrijf geweest.
Tijdens de schilderwerkzaamheden aan de mast, de ra en de brugombouw zijn afdoende maatregelen getroffen om
verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
Waar mogelijk en verantwoord zijn in- en op het schip ledlampen toegepast.
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9.

Vooruitzichten 2020.

De restauratie- en herstelplannen zijn inmiddels voor een belangrijk deel gerealiseerd, zodat naar verwachting in de
loop van 2020 de volledige exploitatie als museumschip met verhuurmogelijkheden van start kan gaan.
De doelstelling van het bestuur is om in 2020 een financieel sluitende exploitatie te realiseren. Hierbij zal een actief
acquisitie- en wervingsbeleid moeten worden gevoerd en zal overleg plaats moeten vinden met andere toeristische
attracties in Vlissingen.

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen
p/a Suze Groeneweglaan 27, 4385 KB Vlissingen
Kamer van Koophandel nummer 58234977
Website: www.museumschip-mercuur.nl

11 februari 2020.
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