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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.  

Zoals in het Beleidsplan 2018-2021 was opgenomen en na lang overleg met de gemeente Vlissingen, is eind 2021 de 
Mercuur verhaald van de Houtkade naar het Dok van Perry. 

Hierdoor is een nieuwe museale locatie ontstaan in de Gemeente Vlissingen. Het Dok van Perry is een Rijksmonument, 
gebouwd in 1705. Maatschappelijk gezien past deze ligplaats met de Mercuur zeer wel in het kader van de maritieme 
achtergrond van de voormalige “Zeeuwse Admiraliteit”.  

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 voor publiek 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 en haar voorgangers. Ook 
educatie ten behoeve van scholieren is onlosmakelijk verbonden met bovengenoemde doelstelling.  

2. Bestuur. 

Het jaar 2021 is qua exploitatie toch een goed jaar geworden en min of meer in lijn met de begroting, ondanks de 
geldende Corona-maatregelen. De toegang voor publiek tot het schip was slecht gedurende 7 maanden mogelijk. 

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een ondersteunend bestuur, welke gezamenlijke vergaderen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden: 

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

Het ondersteunend bestuur is samengesteld uit een financiële-, technische-, maritieme en erfgoedadviesgroep, bestaande 
uit de leden: 

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

Het bestuur wordt bijgestaan door een adviesgroep voor communicatie, bestaande uit: 

- P. Goossen, webmaster 
- A. Neppelenbroek, vormgeving 

Gedurende het kalenderjaar 2021 hebben zich geen bestuur mutaties voorgedaan, alhoewel de heer B. Schollema is 
aangetrokken als kandidaat-bestuurslid om in 2022 de functie van voorzitter te gaan vervullen. 

De boekhoudkundige administratie en de jaarrapportage worden verzorgd door WEA Accountants & Adviseurs in 
Vlissingen. 

In 2021 heeft het bestuur van de SMEV 11 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 2021, geen ongevallen aan boord van de Mercuur hebben voorgedaan. 
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In vervolg op de in 2020 ingeslagen weg tot aanpassing van de organisatie, is medio 2021, een Huishoudelijk Reglement 
tot stand gekomen met functiebeschrijvingen en een organisatievorm in lijn met de Wet Bestuur en Toezicht. De Statuten 
zijn nog niet conform aangepast.  

3. Herinrichting voormalig torpedowerkschip Mercuur tot museumschip. 

Gedurende het gehele jaar is zowel aan de buitenzijde als ook aan de binnenzijde van het schip hard gewerkt.  

Het slaapverblijf “manschappen” is leeggemaakt, geschilderd en zal worden ingericht als tentoonstellingsruimte en een 
gelegenheid voor bijeenkomsten met meerder personen. Aan SB-zijde staan nog een 6-tal originele kooien om bezoekers 
een indruk te geven dat in deze ruimte vroeger 33 man sliepen. 

Het originele toilettenblok is opgeknapt, is niet voor gebruik geschikt, maar heeft een museale functie gekregen.  

Een aanvang is gemaakt met het opknappen van de voormalige onderofficiersruimte de “Gouden bal”. 

Aan de romp van het schip, als ook aan de opbouw zijn schilderwerkzaamheden verricht en is er een begin gemaakt het 
opknappen van het Bofors-kanon en de kraan. 

Een MK44 torpedo heeft een prominente plek gekregen in de torpedowerkplaats en aan de hand van foto’s en tekst 
wordt uitleg gegeven over dit wapen. 

In eigenbeheer is een nieuwe ankerwagen gemaakt voor de zeemijn. 

De voormalige wasserij is deels ingericht als bibliotheek en de tentoonstelling van vuurleidingrekenaars. 

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 begroting van 2021 was erop gericht om zelfstandig te kunnen exploiteren. Vanwege inkomstenderving over 2020, 
als gevolg van de Coronamaatregelen, werd in 2021een ondersteuningssubsidie ontvangen van de Gemeente Vlissingen. 

Voor de kosten voor het inrichten van de dokvloer heeft de gemeente Vlissingen bevestigd dat deze door de gemeente 
vergoed zullen worden, middels een subsidie. 

De voorgenomen thematentoonstelling over de Katie-mijnen is helaas, vanwege de corona-maatregelen, niet doorgegaan 
en heeft dan ook geen extra inkomsten opgeleverd. 

De schenkingen van derden zijn aangewend om het schip verder te herstellen en in te richten. 

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 2021. 

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 2021 is, als resultaat van een bestuursbesluit, het saldo voor de voorziening voor het inrichten van 
een thematentoonstelling over Katie-mijnen gehandhaafd. 
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Het bestuur was zeer verheugd met de vele donaties, welke dit boekjaar zijn ontvangen. 

Het boekjaar is met een positief resultaat afgesloten, ondanks de Corona-maatregelen is de omzet uit entreegelden boven 
budget afgesloten; echter de omzet uit verhuur is onder budget afgesloten.   

5. Secretarieel. 

Voor het verhalen van de Mercuur van de Houtkade naar het Dok van Perry is een nieuwe Omgevingsvergunning 
aangevraagd, welke op. 2021 is verleend. In het verlengde hiervan is een melding gemaakt in het kader van het 
Activiteitenbesluit dat de inrichting niet is gewijzigd ten opzichte van de vorige melding. Dezelfde voorwaarden in het 
kader van het milieu blijven van kracht. 

De gemeente Vlissingen heeft aangegeven dat het noodzakelijk is dat er een nieuwe Exploitatievergunning dient te 
worden aangevraagd voor de ligplaats in het Dok van Perry. De aanvraag is op. Verzonden. 

De Korpschef van de Politie Zeeland/West-Brabant heeft op 10 maart 2021 een Wapenverlof verleend voor het in bezit 
hebben van categorie 3 wapens. Jaarlijks zal dit verlof verlengd moeten worden. 

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. 

Tot 6 juni 2021 was het schip vanwege, de geldende Coronamaatregelen, gesloten voor publiek. Bestuur en een kleine 
groep vrijwilligers konden alleen die taken verrichten, die nodig waren voor de veiligheid van het schip. 

Vanaf 7 juni 2021 tot en met 29 november 2021 werden er 1879 bezoekers ontvangen, hetgeen 193% meer dan het 
aantal in 2020. Onder de bezoekers waren ook 111 leerlingen van diverse scholen. 

Het schip is in 2021 slechts 1 keer een dagdeel verhuurd geweest ten behoeve van derden. De inkomsten hieruit zijn 
bedoeld als dekking van de exploitatie van het schip. 

Via de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) is een weg gevonden om flyers van de Mercuur bij diverse toeristische 
evenementen zichtbaar te plaatsen als ook in de vertrekhal van de Westerschelde Ferry in Vlissingen en Breskens. 

De website is verder uitgebreid en er is een eigen YouTube kanaal opgestart. Ten behoeve van de jeugdige bezoekers is 
een speurtocht aan boord samengesteld, opgevrolijkt met de mascottes Marina en Marinus. Gedurende de Paasvakantie 
is er voor de scholieren van de basisscholen een wedstijd via de website georganiseerd met een prijsuitreiking.  

Een aanvang is gemaakt met het opstarten van een digitaal archief over de geschiedenis van het schip. 

Een bestuurslid van de SMEV is als lid verbonden aan het Maritiem Platform van Erfgoed Zeeland. 

Een overzicht met alle fysieke activiteiten is separaat beschikbaar. 

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, indien de Coronamaatregelen dit toelaten,  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 corona-maatregelen niet doorgaan. 

SMEV beschikte per 31-12-2021 over 33 vrijwilligers. 
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8. Milieu. 

Aan boord van de Mercuur wordt het vaste afval gescheiden opgeslagen. Afvoer vindt plaats naar gespecialiseerd 
bedrijven of naar de Milieustraat. In 2021 is 16,7 m3 afvalwater geloosd naar een speciaal daarvoor aangelegde 
rioolaansluiting. 

De ketelinstallatie ten behoeve van de verwarming aan boord, is gedurende het kalenderjaar 117 uur in bedrijf geweest. 
De brandblusmiddelen zijn eind 2021 door een erkend bedrijf gekeurd. 

Waar mogelijk en verantwoord zijn in- en aan het schip ledlampen toegepast.  

9. Vooruitzichten 2022. 

De Corona-maatregelen zullen ook in 2022 in hoge mate de belemmeringen bepalen voor het openstellen van het 
schip voor bezoekers en bijeenkomsten. 
 
De lopende museale projecten zullen stuk voor stuk afgerond worden. Het is de verwachting dat dit nog zeker een jaar 
in beslag zal nemen. De financiering hiervoor zal per project bekeken worden. Medio 2022 wordt een 
thematentoonstelling opgestart in het kader van de landelijke themadag over de “Koude Oorlog”. Aan boord zal een 
tentoonstelling worden ingericht over het “Oortlogshoofdkwartier Walcheren”. De Veron zal in oktober een 
amateurzendstation inrichten in de radiohut. 
 
Nu de Mercuur ligplaats heeft in het Dok van Perry, zal de scheepshuid aan beide zijden geschilderd worden. 
 
In 2022 zullen er bestuur mutaties plaatsvinden als gevolg van het bereiken van de maximale bestuurstermijn van een 
aantal van de huidige leden. Hierbij wordt met nadruk gelet op borging van de continuïteit. In het kader van de Wet 
Toezicht en Bestuur zullen de Statuten moeten worden aangepast; hiervoor is een overgangsperiode van 5 jaar 
beschikbaar tot 2026. In deze periode dient er een Raad van Toezicht gevormd te worden.  

De doelstelling van het bestuur is om in 2022 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 entreeprijzen zullen per 1 januari 2022 verhoogd worden naar EUR 6,- voor volwassenen en EUR 2,50 voor kinderen 
tot en met 12 jaar. 
 
Mocht ook in 2022 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 

18 januari 2022. 


