STICHTING MARITIEM ERFGOED VLISSINGEN

Jaarverslag 2020.
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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 2020 bleek dat het Dok van Perry, als ligplaats voor de
Mercuur, niet realiseerbaar was, maar van Collegewege werd aangegeven dat mogelijk in het kalenderjaar 2021 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. Verhuur van het schip ten behoeve van
bijeenkomsten is mogelijk.
2.

Bestuur.

Het jaar 2020 is, als gevolg van de coronapandemie en de daarbij getroffen maatregelen, qua exploitatie een minder
goed jaar geworden dan ten opzichte van de verwachting en begroting. Verhuur van het schip is bijna onmogelijk
gebleken en de toegang voor publiek was slecht gedurende een paar maanden geoorloofd.
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 worden verzorgd 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

Gedurende het kalenderjaar 2020 hebben zich, in het bestuur, geen mutaties voorgedaan.
In 2020 heeft het bestuur van de SMEV 13 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 2020, geen ongevallen aan boord van de Mercuur hebben voorgedaan.
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Nu de inrichting van de Mercuur steeds verder vordert, is het bestuur voornemens om in 2021 de organisatie aan te
passen en zich meer te richten op de museale- en verhuurexploitatie van het schip. De wijziging van de organisatie vindt
plaats in separate overleggen.
Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een ontheffing ontvangen voor het in bezit hebben van op wapens
gelijkende voorwerpen, zoals de mitrailleur op het voorschip. Voorwaarden hierbij is dat de Mercuur van een
inbraakalarminstallatie moet zijn voorzien. Daarna zal de Politie een zogenaamd wapenverlof afgeven.
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.
Het korporaalsverblijf is ingericht als belevingsruimte en bezoekers kunnen ervaren hoe de mensen indertijd hier hun
tijd doorbrachten. Ook de ziekenboeg en de apotheek zijn opgeknapt en zullen worden ingericht met passende
apparatuur. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft de inventaris van huisarts Dr. Frumeau,
in bruikleen, hiervoor ter beschikking gesteld.
Er is groot onderhoud gepleegd aan het dak van de Torpedo Simulatie Ruimte (TSR) en aan de voorzijde van de mast,
net boven het G-dek.
Het slaapverblijf manschappen is ook dit jaar nog tijdelijk ingericht geweest als expositieruimte voor Operation
Calendar, zodra de expositie wordt afgebroken zal het slaapverblijf opgeknapt worden.
In de TSR, in het slaapverblijf manschappen, in de radiohut, in de commandocentrale en het korporaalsverblijf zijn
video-displays opgehangen ten behoeve van het afspelen van informatieve films 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).
2020 was het eerste jaar dat de SMEV geen subsidies meer ontving. De begroting was erop gericht om zelfstandig te
kunnen exploiteren.
Het bestuur heeft bij de Gemeente Vlissingen een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit
het Steunfonds Cultuur Vlissingen, ter compensatie van de inkomensderving als gevolg van de corona-maatregelen.
Van de thematentoonstelling met lezing over Operation Calendar, welke in november 2019 was georganiseerd, is een
klein bedrag aan de subsidiegeld over gebleven, hetgeen met instemming van de gemeente, kon worden aangewend
voor een tentoonstelling over de Katie-mijnen in 2020. Helaas is, vanwege de corona-maatregelen, de tentoonstelling
verschoven naar 2021.
De schenkingen van derden zijn aangewend om het schip verder te herstellen, in te richten.
Gedurende het jaar is de entreeprijs voor volwassenen gelijk gebleven en die voor kinderen tot en met 12 jaar verhoogd
met EUR 0,50.
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 2020.

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.
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Voor het opstellen van de jaarrekening wordt de Richtlijn gevolgd voor organisaties zonder winststreven RJK C1.
In de Jaarrekening 2020 zijn, als resultaat van een bestuursbesluit, de saldi voor de voorzieningen voor het herstel van
mast, ra en TSR, vrijgevallen.
Afrekening heeft plaatsgevonden met het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland omtrent de bijdrage in het realiseren
van een audiovisuele presentatie; de monitoren hebben een prominente plaats in het schip met vermelding dat dit is
mogelijk gemaakt middels een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het bestuur was zeer verheugd met de
vele donaties, welke dit boekjaar zijn ontvangen.
Het boekjaar is met een positief resultaat afgesloten, ondanks de verminderde inkomsten veroorzaakt door de Coronamaatregelen. Voldoende reserve (liquide middelen) was aanwezig om aan de vaste lasten te kunnen voldoen.
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.
De gemeente Vlissingen heeft op 29-01-2020 een Exploitatievergunning openbare inrichting afgegeven ten behoeve
van het beheer van het museumschip, de openstelling voor publiek en de verkoop van consumpties en niet
alcoholhoudende dranken.
6.

Activiteiten.

De Mercuur was vanaf 20 februari geopend voor publiek. Helaas moest de toegang vanaf 12 maart weer worden gesloten
tot en met 04-07-2020, vanwege de vigerende maatregelen. Bij de heropening is ervoor gekozen om het publiek alleen
op zaterdagen toe te laten om contacten met de werkende vrijwilligers te voorkomen. Voor de vrijwilligers is een extra
werkdag in de week aangewezen om het aantal vrijwilligers te spreiden over meerdere dagen.
Vanaf 12 december is het schip wederom vanwege de maatregelen gesloten voor publiek. Bestuur en een kleine groep
vrijwilligers konden alleen die taken verrichten, die nodig waren voor de veiligheid van het schip.
In 2020 werden 678 bezoekers ontvangen, hetgeen 65% minder is dan in 2019. Onder de bezoekers waren ook 72
leerlingen van het Calvijn College uit Krabbendijke.
Het schip is in 2020 slechts 1 keer een dagdeel verhuurd geweest ten behoeve van derden. De inkomsten hieruit zijn
bedoeld als dekking van de exploitatie van het schip.
Vanuit het Museum Militaire Traditie (MMT) in Driebergen is aan de SMEV een torpedo MK44 geschonken. De
torpedo is tijdelijk opgeslagen bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland, vanwege het ontbreken van een wapenverlof.
Hiertoe zal, ingevolge de voorwaarden van de ontheffing, eerst een inbraakalarminstallatie moeten worden aangelegd.
Naar het zich laat aanzien zal deze installatie in januari 2021 opgeleverd worden.
Via de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) is een weg gevonden om flyers van de Mercuur bij diverse toeristische
evenementen zichtbaar te plaatsen alsmede ook in de vertrekhal van de Westerschelde Ferry in Vlissingen en Breskens.
In november is de software van de website van de SMEV geüpdatet, beter beveiligd, aangepast aan de eisen van deze
tijd en een nieuwe look and feel. De nieuwe lay-out is veel dynamischer en zal bezoekers van de site beter aanspreken.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk historisch materiaal en belevenissen van ex opvarende in een
wisselende, rubriek te plaatsen. Ook wordt de mogelijkheid geboden om te abonneren op de Nieuwsbrief.
Een bestuurslid van de SMEV is als lid verbonden aan het Maritiem Platform van Erfgoed Zeeland.
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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. Driemaal 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. De jaarlijkse Kerstbijeenkomst, kon dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.
SMEV beschikte per 31-12-2020 over 35 vrijwilligers.
8.

Milieu.

Aan boord van de Mercuur wordt het vaste afval gescheiden opgeslagen. Afvoer vindt plaats naar gespecialiseerd
bedrijven of naar de Milieustraat. In 2020 is 14,7 m3 afvalwater geloosd naar een speciaal daarvoor aangelegde
rioolaansluiting.
De ketelinstallatie ten behoeve van de verwarming aan boord is gedurende het kalenderjaar 120 uur in bedrijf geweest.
Waar mogelijk en verantwoord zijn in- en aan het schip ledlampen toegepast.
9.

Vooruitzichten 2021.

De Corona-maatregelen zullen in hoge mate de belemmeringen bepalen voor het openstellen van het schip voor
bezoekers en bijeenkomsten voor meerdere personen.
De museale projecten zullen stuk voor stuk afgerond worden. Het is de verwachting dat dit nog zeker twee jaar in
beslag zal nemen. De inanciering hiervoor zal per project bekeken worden.
In 2021 zullen mutaties in het dagelijks bestuur plaatsvinden als gevolg van het bereiken van de maximale
bestuurstermijn. Een plan zal opgesteld worden om de huidige organisatie van opbouw en herstel om te vormen naar
een organisatie waar het accent meer zal liggen op de exploitatie en het museum.
De doelstelling van het bestuur is om in 2021 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.
Mocht ook in 2021 het van overheidswege noodzakelijk zijn het museumschip te sluiten, dan is voldoende reserve
aanwezig om de vaste lasten te kunnen dragen.

De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen
p/a Suze Groeneweglaan 27, 4385 KB Vlissingen
Kamer van Koophandel nummer 58234977
Website: www.museumschip-mercuur.nl
23 maart 2021.
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