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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 zou aanvankelijk gerealiseerd worden 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. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
ander maritiem erfgoed in Vlissingen te verwerven met gelijkluidend doel. Maatschappelijk gezien past het gebruik van 
het Dok van Perry  in de maritieme status van de voormalige “Zeeuwse Admiraliteit”. 

In de loop van 2016 werd duidelijk dat, vanwege een oude overeenkomst tussen de Gemeente Vlissingen en de 
Belastingdienst, het tot 2023 niet mogelijk is het Dok van Perry te exploiteren voor museale doeleinden. Het bestuur 
van de SMEV heeft naar aanleiding van deze kennis gezocht naar een andere invulling van haar doelstelling, hetgeen 
resulteerde in 20217 in het verwerven van de voormalige mijnenveger Hr.Ms Onverschrokken, later torpedowerkschip 
Hr. Ms. Mercuur geheten met ligplaats als museumschip aan de Houtkade in Vlissingen.  Eind 2021 bleek, na intensief 
overleg met de gemeente en door de komst van de voormalige PSD-boot Koningin Emma, waar alleen ligplaats voor 
geschikt is aan de Houtkade, het mogelijk om de Mercuur ligplaats te geven in het Dok van Perry. Voorts vroeg de 
gemeente om “museaal dokken” te realiseren in het Dok van Perry, waarvoor de dokvloer van een dokbed moest worden 
voorzien. Op 6 december 2021 was het zover en is de Mercuur verhaald van de Houtkade naar het Dok van Perry. 

 

2. Doelstelling. 

De SMEV heeft zich ten doel gesteld om de voormalige mijnenveger/torpedowerkschip Mercuur als museumschip en 
maritiem erfgoed in stand te houden. De doelstelling is er mede op gericht om educatie te verzorgen voor scholieren 
over de historie van het Scheldekwartier en het museumschip.  

Indien het bestuur besluit de stichting in liquidatie te brengen dan zal een eventueel positief saldo ten goede komen aan 
een vergelijkbare museale instelling in Vlissingen voorzien van een ANBI-toelating 

 

3. Beleid. 

Het financieel beleid van de SMEV is gericht op het kostenneutraal in stand houden van het beheerd maritiem erfgoed. 
Het financieel beleid wordt daartoe vastgesteld door het bestuur en uitgevoerd door de penningmeester. 

Ten aanzien van het financiële beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

• Continuering van de actieve werving van sponsors/donateurs. 
• Benadering van bedrijven en organisaties om hen te attenderen op de faciliteiten die een maritiem 

monument hen kan bieden. 
• Stimulering van activiteiten die inkomsten genereren, zoals onder andere verhuur voor recepties en workshops 

en  de naamsbekendheid doen toenemen. 
• Bedrijven of organisaties bewegen om zo nodig bij te dragen in natura of diensten, gericht op instandhouding 

van een maritiem monument. 

Fondsenwerving zal plaatsvinden door middel van presentaties aan belangstellenden en bedrijven waarbij de 
geschiedenis van het Dok van Perry en het museumschip Mercuur worden belicht en zal de historische waarde voor  

Ten aanzien van het museale beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
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• In het kader van de landelijke herdenking van de Cuba-crisis in 1962, wordt medio 2022 een 
thematentoonstelling georganiseerd over het “Oorlogshoofdkwartier Walcheren”. 

• Verdere inrichting van het schip met een thema-hut over het voormalig logementschip in Vlissingen de 
Noordbrabant. 

• Het organiseren van wisselende thematentoonstellingen. 
• Aan de hand van foto’s en kaarten de geschiedenis en werking van het Dok van Perry belichten. 

Aansluiting zal gezocht worden bij landelijke, gelijkluidende organisaties om historische gegevens uit te wisselen. 

Het beleid van het bestuur is erop gericht om meer erfgoed in Vlissingen te exploiteren en zodoende een overkoepelende, 
gecentreerde organisatie te vormen voor diverse maritieme erfgoederen.  

 

4. Beheer. 

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement. De 
secretaris/penningmeester beheert de secretariële- en financiële administratie van het bestuur van de SMEV en zal per 
kwartaal of eerder indien gewenst, rapporteren aan het bestuur. Een administratiekantoor draagt zorg voor de 
boekhouding en de jaarrekening. 

Het Huishoudelijk reglement bestaat uit een aantal bijlagen waaronder een bijlage met de taakverdeling van de diverse 
bestuursleden. Verdere aanpassing van de organisatie in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht zullen in de komende 
periode vorm krijgen.  

Inkomsten voor de Stichting zullen worden gegenereerd uit entree van museumbezoekers en de verhuur ten behoeve 
van recepties, vergaderingen etc. Uitgaven voor de Stichting bestaan uit vaste kosten, kosten voor de exploitatie en 
kosten voor de herinrichting. 

Kosten gemaakt ten behoeve van Stichting kunnen worden gedeclareerd. De beheerskosten van de stichting bestaan ook 
uit kosten van promotionele aard. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun geleverde diensten. 

De SMEV is door de Belastingdienst aangewezen als  Culturele ANBI. 

De Gemeente Vlissingen heeft de SMEV in 2021 vergunning verleend voor het Dok van Perry in het kader van het 
Omgevingsrecht, voor een periode van 10 jaar. Daarnaast is vergunning verleend ingevolge het Activiteitenbesluit. Voor 
de exploitatie van het museumschip in het Dok van Perry is een vergunning noodzakelijk, als gevolg van de vigerende 
Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Vlissingen, welke in november 2021 is aangevraagd. 

 

5. Bestuur. 

De stichting wordt beheerd door het dagelijks- en het ondersteunend bestuur. Geen van de leden van het bestuur is 
hoofdelijk bevoegd. Bestuur mutaties vinden plaats in overeenstemming met de Statuten. 

Om over voldoende expertise te kunnen beschikken voor het exploiteren van het museumschip is er een ondersteunend 
bestuur bestaande uit 3 technische- en 1 erfgoeddeskundige. Het voltallige bestuur vergadert (algemene 
bestuursvergadering) minimaal 6 keer per jaar. Alle bestuursleden voeren hun toegewezen taak uit als “vrijwilliger”, 
zonder vergoeding.  

Om te voldoen aan de WBTR-wetgeving is een Huishoudelijk regelement opgesteld met functieomschrijvingen en op 
de bestuursvergadering van 26-10-2021 goedgekeurd. De Statuten zullen binnen de daarvoor gestelde periode aan 
deze wetgeving worden aangepast. 
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Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt en de daaropvolgende vergadering geaccordeerd.  

Conform de Statuten is, bij de oprichting van de Stichting, een Raad van Toezicht vereist. Hiermee was er van uit gegaan 
dat de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen ook het onderhoud zou kunnen verzorgen aan het Dok van Perry. 
Inmiddels heeft de Gemeente Vlissingen besloten dat zij het onderhoud gaan uitvoeren aan het Dok van Perry en acht 
een Raad van Toezicht niet meer noodzakelijk. Het bestuur heeft reeds besloten om de Statuten in deze periode te 
herzien. 

Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van de SMEV op 18 januari 2022. 

 

6. Contact gegevens. 

- email :  secretariaat.smev@gmail.com 
- website :  www.museumschip-mercuur.nl 


