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 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

In 2016 hebben geen bestuurmutaties plaatsgevonden. 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.
Het bestuur van de SMEV heeft in de vergadering van 12 januari 2016 besloten om te onderzoeken of het mogelijk is
de voormalige mijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken, thans Mercuur geheten, te verwerven als museumschip in het
Dok van Perry. Voor dit onderzoek zijn diverse gesprekken gevoerd met Defensie Materieel Organisatie(DMO) en de
Gemeente Vlissingen. Als tussenpersoon in door DMO de heer P.S. Muetstege(sbn bd) aangesteld. De heer Muetstege
is voorzitter van de Stichting Behoud Maritieme Monumenten(SBMM), welke stichting de Mercuur in beheer had als
museumschip in Scheveningen.
In 2016 heeft het bestuur 8 maal vergaderd.
Ter voorbereiding van een Collegevoorstel voor inrichting en het gebruik van het dok als ligplaats voor ex Hr. Ms
Mercuur is met de Gemeente Vlissingen in 2016, 3 maal vergaderd. Volgend op deze vergaderingen heeft operationeel
overleg plaatsgevonden met betrokken ambtenaren.
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. Om het voor stichtingen en sponsoren aantrekkelijk te maken
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gelden te doneren voor de herinrichting van de Mercuur als museumschip, is bij de Belastingdienst een ANBI-status
aangevraagd. Op 30-05-2016 heeft de Belastingdienst een Culturele ANBI-beschikking afgegeven.
In 2016 heeft de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen een gift ontvangen en een voorschot ontvangen voor het
opzetten van een website en voor het oprichten van een organisatie voor de exploitatie en inrichting van het
museumschip Mercuur.
De kosten in 2016 zijn hoofdzakelijk te rubriceren als beheerskosten.
Om toekomstige financiering van het herstel van de Mercuur mogelijk te maken zijn een aantal bedrijven, stichtingen
en charitatieve instellingen aangeschreven met het verzoek de herinrichting van de Mercuur te willen ondersteunen.
Het merendeel van de aangeschrevenen heeft hierop positief gereageerd.
De stichting had in 2016 geen vaste en vlottende activa. Het jaar kon met een positief resultaat worden afgesloten.

4.

Secretarieel.

Volgend op het onder punt 2 genoemd besluit van 12-01-2016 heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente
Vlissingen of zij bereid zijn de Mercuur de accommoderen in het Dok van Perry. Daaropvolgend is overleg geweest
met DMO of zij bereid zijn de Mercuur te schenken. Volgend op dit overleg heeft er een rondetafelgesprek plaats
gevonden waarbij de Gemeente, DMO(schenker), de heer Muetstege alsook de SMEV aanwezig waren.
Een delegatie van het bestuur heeft een bezoek gebracht aan de Mercuur in Den Helder. Als resultaat van deze
schouw heeft het bestuur besloten om de toekomstige exploitatie van de Mercuur als museumschip op zich te nemen
en de nodige gesprekken te voeren met DMO en de Gemeente Vlissingen(eigenaar Dok van Perry). Beide
gesprekspartijen hebben gevraagd om een Ondernemingsplan op te stellen met een meerjarenbegroting, waaruit dient
te blijken dat op zowel financieel als ook organisatorisch gebied een duurzame bedrijfsvoering mogelijk is. Volgend
op de presentatie van het plan op 07-07-2016 bij DMO in Den Haag, heeft DMO op 08-07-2016 laten weten dat zij
zowel de SMEV als het Ondernemingsplan levensvatbaar achten. Op 22-09-2016 heeft de Gemeente Vlissingen
verzocht een aantal wijzigingen in het niet financiële deel van het Ondernemingsplan te willen aanbrengen. DMO is
over deze wijzigingen geïnformeerd.
Als voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is op 12-04-2016 de website www.dokvanperry-museum.nl
gestart. DE website wordt op dit moment nog onderhouden door een derde.
Op 20-07-2016 heeft de SMEV een WABO-vergunning aangevraagd voor inpassing van het museumschip Mercuur in
het vigerende Bestemmingsplan van het Scheldekwartier. Op 01-09-2016 heeft de Gemeente Vlissingen de SMEV
meegedeeld nog niet tot een besluit te kunnen komen in verband met de huidige onzekerheid omtrent de definitieve
komst van de Mercuur naar Vlissingen. DE WABO-aanvraag is aangehouden tot 01-12-2016. Hiertoe is nog een
verder uitgewerkte onderbouwing en toelichting verschaft met betrekking tot het begrip “betrokkenen”.
In november heeft DMO toestemming gegeven om de Mercuur te dokken en het onderwaterschip te “knippen en
scheren” en van een nieuwe anti-fouling laag te voorzien. Op 26 december is de Mercuur aangekomen in VlissingenOost waar de asbest gesaneerd zal worden.
De secretaris/penningmeester van de SMEV is als lid verbonden aan het Maritiem Platform van de Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland.

5.

Vooruitzichten 2017.

In het eerste kwartaal van 2017 wordt de formele afronding verwacht van DMO om daadwerkelijk de Mercuur te
schenken en van de Gemeente Vlissingen om een ligplaats in het Dok van Perry ter beschikking te stellen. Het is de
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verwachting dat de beschikking van de subsidie van het Ministerie van Defensie in het eerste kwartaal bekend wordt
gemaakt. De subsidie is cruciaal voor het slagen van het project.
Om het schip gereed te maken als museumschip en te exploiteren, zal een organisatie opgezet worden voor het beheer
van het museum en het onderhoud van het schip.
Voor de nodige support voor het exploiteren van de Mercuur zal in de loop van 2017 een Vriendenstichting worden
opgericht. Deze stichting zal naast het verzorgen van financiële steun ook zorgdragen voor het uitdragen van de
mogelijkheid tot bezoek aan het museumschip.
Zoals het er nu naar uitziet zal in het 2e kwartaal van 2017 de overdracht plaatsvinden van de Mercuur aan de SMEV.
De overdracht zal met enig ceremonieel vorm worden gegeven.
Het is de doestelling, zij het op beperkte schaal, om de daadwerkelijke exploitatie van het schip gedurende de
zomervakantie van 2017 op te starten.

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen
p/a Suze Groeneweglaan 27, 4385 KB Vlissingen
Februari 2017.
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