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In Vlissingen-Oost naast het terrein van Damen staat al sinds meer dan 60 jaar het Zeemanshuis voor
de Sloehaven. Sinds het begin is het Zeemanshuis bekend als onderdeel van the “Mission to
Seafarers”, een missieorganisatie binnen de Church of England, die wereldwijd in havens present is.
Zoals op vrijwel alle plaatsen waar de “Mission” een Zeemanshuis heeft, wordt de Flying Angel Club in
Vlissingen door een plaatselijke stichting geëxploiteerd. In Vlissingen is dat de “Stichting Mission to
Seafarers Vlissingen”. Deze Stichting heeft geen banden met de Church of England en is geen religieuze
maar een openbare Stichting. Er bestaat een samenwerkingsover-eenkomst met de Stichting
“Vrienden van The Mission to Seafarers Vlissingen” die speciaal is opgericht om het pastoraat voor
zeevarenden voort te zetten dat tot 2016 door een pastor uit de Church of England verzorgd werd.
Dankzij deze samenwerkings-overeenkomst is het mogelijk dat sinds juli 2017 een havenpastor vanuit
het Zeemanshuis kan opereren.
De Stichting Mission to Seafarers Vlissingen kan op verschillende manieren iets voor zeevarenden
betekenen. Plaatselijk in het Zeemanshuis waar mogelijkheden tot recreatie en communicatie te
vinden zijn, de winkel met gebruiksartikelen en nieuwe en tweedehandskleding, een kerkzaal met
tweewekelijks een dienst en door het bezoeken van de schepen. Het team van scheepsbezoekers
bestaat uit de havenpastor en twee vrijwilligers, het Zeemanshuis wordt door vrijwilligers en betaalde
krachten draaiende gehouden. Onder andere de administratieve kracht en twee barmedewerkers
staan in loondienst van de stichting.
Zeevarenden kunnen met een eigen bus, gereden door vrijwilligers, van boord gehaald en gebracht
worden. Van deze gratis mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt. Iets meer dan 50% van de
bezoekende zeelieden komt ‘met de bus’. Enkel de opvarenden van schepen die in dok bij Damen Ship
Repair liggen kunnen komen lopen.
In 2019 is het aantal bezoekers van het Zeemanshuis toegenomen. De netto omzet steeg met 16,4%
t.o.v. 2018. Onze bus vervoerde om en nabij evenveel zeelieden als het jaar hiervoor. Het aantal
vrijwilligers bleef in aantal ongeveer gelijk.
Financieel blijft onze organisatie kwetsbaar. Ook dit jaar sluiten we af met een negatief resultaat.
Het blijft een uitdaging een Zeemanshuis te exploiteren dat open en bereikbaar is en een pastoraat dat
divers is en aansluit bij de behoeften van zeevarenden. Onze financiële middelen zijn beperkt, onze
havenpastor en administratieve kracht werken in deeltijd en we zijn voor een groot deel van het werk
afhankelijk van vrijwilligers. Toch was 2019 weer een jaar waarin wij vanuit het Zeemanshuis ons in
konden zetten voor de mensen naar wie onze aandacht uitgaat; de zeevarenden. Dat dit lukte is vooral
te danken aan de grote inzet van vrijwilligers; in de dagelijkse exploitatie van het Zeemanshuis en in
het bieden van pastoraat. Maar het was zeker ook alleen mogelijk door de giften en donaties van
bedrijven en particulieren, collecten van kerkgemeenten en verdere bijdragen.

INTRODUCTIE

Op het moment van schrijven van dit Jaarverslag (april 2020) is nog niet duidelijk hoe groot de
financiële consequenties van de Coronacrisis en daarmee de sluiting van ons Zeemanshuis voor
langere tijd exact zullen zijn. Dat deze crisis ook zijn sporen na zal laten in onze financiële cijfers
over 2020 is, vanwege een forse omzetdaling, onvermijdelijk.
Op dit moment is echter onze grootste zorg om, onder de huidige omstandigheden, onze
dienstverlening aan de Zeevarenden voort te kunnen zetten. Dat kunnen wij niet alleen. Daar
hebben we u: onze medewerkers, vrijwilligers, sponsoren en overige relaties, hard bij nodig.
Aan u allen onze hartelijke dank
!

Bar, loft en biljart in de Flying Angel Club
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ONS DOEL EN
MISSIE
Ons mission statement:

“Een thuishaven voor iedereen, ver van huis en toch een beetje thuis”
Het algemene doel van de Stichting the Mission to Seafarers Vlissingen luidt: het bevorderen van het
sociale en geestelijke welzijn van zeevarenden. De Stichting is een “Welfare facility and service in
port” zoals bedoeld in de Maritime Labour Convention uit 2006 (MLC; het internationale verdrag
betreffende maritieme arbeid). Het Zeemanshuis biedt een thuis ver van huis aan zeevarenden die
de havens van Vlissingen aandoen.
De Stichting tracht dit doel onder meer te realiseren door middel van:
• het in stand houden en exploiteren van een Zeemanshuis in de haven van Vlissingen (the
Flying Angel Club)
• door scheepsbezoeken in het Zeeuwse havengebied en door eventuele bijstand aan
opvarenden te verlenen
• contact te onderhouden met het havenbedrijfsleven en met de Havenautoriteit (North Sea
Port)
• het bevorderen van bekendheid van ons werk aan bedrijven, overheden en kerken.
De Stichting is geen commerciële instelling die op winst uit is; de kosten die gemaakt worden voor
de exploitatie van de Flying Angel Club moeten uit de omzet en giften/donaties betaald kunnen
worden. De Flying Angelclub is toegankelijk voor iedereen die direct of indirect met zeevarenden en
de (zee)scheepvaart te maken hebben, ongeacht ras, nationaliteit, geloof, gender geaardheid of
beperking. Dit geldt zowel voor bezoekers als voor vrijwilligers die zich inzetten voor de Flying Angel
Club.

Berging van de Cardinum
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The Flying Angel Club
Onze doelstelling is een thuis te bieden aan zeelieden die ver van huis zijn. Voor zeevarenden, die
vaak meer dan negen maanden aan boord wonen, is het belangrijk af en toe even van boord te zijn.
In onze bar kunnen ze een drankje drinken en een praatje maken met de barmedewerker of
vrijwilliger, contact hebben met collega’s, poolbiljarten, darten, T.V. kijken, boeken lenen en lezen,
gebruik maken van de computers en tegen een gering bedrag telefoonkaarten kopen. Van dit laatste
wordt veel gebruik gemaakt: deze kaarten worden vooral gebruikt om (snel) mee te kunnen
internetten. Ons Zeemanshuis is de enige plek in de wijde omtrek waar nog in dollars en enkele
andere valuta kan worden betaald en gewisseld. Voor zeevarenden die veelal in dollars krijgen
uitbetaald, een welkome service. In de zomer is het vaak gezellig druk op het terras en wordt er af en
toe een potje gevoetbald.
De bar was in 2019 – met uitzondering van zeven dagen waarop we gesloten waren- zeven dagen in
de week geopend, van 17.00 tot ongeveer 23.00 uur. Transport voor zeevarenden, die met onze bus
vervoerd willen worden, is mogelijk vanaf 18.30u. Naast de bar beschikken we ook over een winkel
met alledaagse gebruiksartikelen en souvenirs. De winkel wordt goed bezocht: vooral producten voor
de lichamelijke verzorging, tweedehands kleding en hartige en zoete snacks worden veel verkocht.
Inkoop en verkoop zijn in handen van onze vrijwilligers. Verder beschikt de Flying Angel Club over een
kapel. Deze is tijdens openingstijden van de bar toegankelijk voor bezoekers . Eén keer in de twee
weken wordt hier op zondagavond een dienst gehouden

In de club
en met de bus
in 2019

VERSLAG VAN
WERKZAAMHEDEN
Totaal in 2019
8648
9601
€ 97.826
€ 34.067
€ 55.275
8837 (waarvan 361 ook of
uitsluitend naar de stad zijn
gebracht)

Bezoekers (zeevarenden)
Bezoekers totaal
Omzet bar
Omzet winkel
Telefoonkaarten
Zeevarenden vervoerd met
eigen bus
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Stijging/daling t.o.v. 2018
+ 7,8 %
+ 10,6%
+ 14,4%
-16,6%
+ 48,8 %
-3,15% (*)

(*) Sinds 2019 wordt het aantal vervoerde zeevarenden geteld zowel naar het Zeemanshuis als
terug naar boord.

Het aantal bezoekende zeevarenden aan het Zeemanshuis is per avond heel verschillend. Op
sommige avonden tellen we ongeveer 20 bezoekers, op andere tegen de 60. Vooral als er
schepen in het dok liggen bij Damen Ship Repair (onze buren), kan het erg druk worden.
De zeelieden worden gratis vervoerd van hun schip naar het Zeemanshuis en v.v. met onze eigen
bus,
gereden door vrijwilligers. In 2019 reed de bus 43.216 km ’s ( waarvan 7.397 met de nieuwe bus)
en vervoerde 8648 zeevarenden. Dit aanbod wordt in grote mate mogelijk gemaakt door de
ondersteuning van de vakbond ITF (aanschaf bus) en sponsoring van een aantal bedrijven die de
brandstofkosten voor hun rekening nemen. Deze vorm van vervoer is voor veel zeelieden de
enige mogelijkheid van transport: de havens zijn uitgestrekt waardoor de afstanden relatief
groot zijn, openbaar vervoer is in de avonduren niet aanwezig in de havens en een taxi is voor
veel zeevarenden te duur.

VERSLAG VAN
WERKZAAMHEDEN
Pastoraat
Rapport Pastoraat Mission to Seafarers Vlissingen
Pascal Handschin, Havenpastor
Ik schrijf deze terugblik in maart 2020. Het voelt raar om in een uitzonderlijke periode, waar vrijwel
de hele wereld in een situatie van stilstand en afwachting is beland, terug te kijken op een jaar
waarin het welzijnswerk voor zeevarenden wereldwijd en in onze haven “gewoon zijn gang kon
gaan”. Wat de implicaties zijn voor ons werk in deze eerste maanden van het jaar 2020, zal
ongetwijfeld onderdeel zijn van het volgende Jaarverslag. Nadat er tijd is geweest voor analyses en
overleggen.
Als ik schrijf dat ons werk in 2019 gewoon zijn gang kon gaan dan moet ik erbij zeggen dat
natuurlijk ook het jaar 2019 weer voor de nodige uitdagingen en problemen heeft gezorgd. Maar
het werk dat gedaan wordt voor zeevarenden in de havens van Zeeland is onverminderd
waardevol, alle uitdagingen ten spijt.
Ik doe in twee delen verslag van het werk dat verricht is in 2019. Ten eerste laat ik de harde cijfers
spreken en leg ik uit wat er allemaal gebeurde en wie er werkzaam is geweest voor het pastoraat.
Ten tweede schrijf ik enkele zinnen over mijn bezoek aan de wereldconferentie van de
International Christian Maritime Association (ICMA) die in oktober plaatsvond in Kaoshiung,
Taiwan.
1. Het zeevarendenpastoraat in de Haven van Vlissingen
De opzet en de missie van het zeevarendenpastoraat in Vlissingen is ten opzichte van het jaar 2018
niet wezenlijk veranderd. Ons doel is om voor zeevarenden een gastvrije haven te creëren. Naast
het ontvangen van zeevarenden in het Zeemanshuis hoort daarbij ook het pastoraat op de schepen
zelf. Cruciaal onderdeel daarvan zijn scheepsbezoeken. Ook in 2019 werden scheepsbezoeken
gedaan op gemiddeld drie dagen in de week. Naast de havenpastor namen ook de vrijwillige
bezoekers Centinus Geelhoed en Johan Geluk dit werk voor hun rekening. Met elkaar heeft het
team scheepsbezoekers 7.963 kilometers met de onze bus afgelegd om bemanningen te bezoeken.
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Niet alle bezoeken zijn even lang of even geschikt voor een pastoraal gesprek. Maar het is goed om
zoveel mogelijk schepen te bezoeken, ook al is een bezoek in feite alleen een kort praatje aan de
gangway. Er is altijd de kans dat iemand echt even een pastor nodig heeft, en er is altijd de kans
voor een warm welkom, ook al is er niet per se veel aan de hand. Ook is er vaak de ruimte om in
gesprek te gaan over het geloof, over vragen en zorgen. Als ondersteuning voor zeevarenden die
dit nodig hebben, of als bijzonder groet, hebben wij ook in 2019 Bijbels en ander religieus
materieel overhandigd.
Een steeds belangrijker onderdeel tijdens scheepsbezoeken is het verkopen van telefoonkaarten.
Als scheepsbezoekers fungeren wij hiermee ook een beetje als een verlengstuk van het
Zeemanshuis op de schepen. Het is voor bemanningsleden soms prettiger om een Simkaart direct
tijdens de lunchpauze te kopen, dan hun geld mee te geven aan een collega die in de avond naar
de club kan gaan. Helaas is het voor het mereldeel van zeevarenden het geval dat het rooster van
wacht- en rusttijden tijdens een heel contract niet wijzigt. Zeevarenden die dus elke avond aan het
werk zijn wordt de gelegenheid ontnomen om naar een Zeemanshuis te gaan, als een Zeemanshuis
alleen in de avond geopend is. Voor vele Zeemanshuizen, ook voor onze Club, is dit echter het
geval.
In 2019 zette zich de trend voort dat de gebedsvieringen in de kapel op zondagavond steeds
minder bezocht worden. Dat had als consequentie dat Andy Martherus en ik op de zondagavond
vooral een ruimte in de kapel willen openen voor Zeevarenden om binnen te stappen en even tot
rust te komen. Als er dan behoefte is voor een gesprek dan staan wij klaar.
Een hoogtepunt van het pastoraat was ook in 2019 de kerstperiode. Wij konden weer 200
kerstpakketten uitdelen aan zeevarenden die met kerstmis op zee waren. Dit jaar konden zelfs nog
enkele pakketten extra worden samengesteld en uitgedeeld. Deze actie werd enorm gewaardeerd
door de zeevarenden. Mijn hartelijke dank gaat aan alle donateurs die deze actie weer hebben
mogelijk gemaakt.
Tijdens kerstmis was er een dienst in de kapel, geleid door Andy. Deze dienst was druk bezocht,
niet alleen door zeevarenden maar ook door andere belangstellenden.
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2. ICMA World Conference, Kaoshiung Taiwan
In oktober 2019 vond in de havenstad Kaoshiung in Taiwan de wereldconferentie van de
International Christian Maritime Association ICMA plaats. ICMA verenigt nagenoeg alle christelijke
welzijnsorganisaties voor zeevarenden in een overkoepelende organisatie. Daaronder vallen grote
organisaties die wereldwijd actief zijn, zoals The Mission to Seafarers, Sailors Society, Stella Maris
of de Deutsche Seemannsmission, maar ook nationale organisaties zoals bijvoorbeeld de
Nederlandse Zeevarendencentrale. Het was de NZC die het mogelijk maakte voor mijn collega
Dennis Woodward en mij om de conferentie bij te wonen, hartelijk dank.
De conferentie stond in het motto: 50 years of working together for Seafarers, Fishers and their
Families. In dit motto zijn er twee centrale onderwerpen van de conferentie terug te vinden. Het
was enerzijds de gelegenheid om te vieren dat ICMA in 2019 50 jaar bestond. En daarnaast werd
veel aandacht besteed aan de noodzaak om steeds beter samen te werken met het oog op de
uitdagingen voor zeevarenden in de toekomst.
Deze twee thema’s waren ook terug te vinden in de presentaties en workshops. Er werd terug
gekeken op het werk dat gedaan werd in het verleden en er was vooral veel aandacht voor het
uitwisselen van kennis voor de toekomst. Er kwamen bijdragen vanuit de industrie en de
wetenschap en er werden voorbeelden gedeeld van werk dat wordt gedaan in havens over de hele
wereld. Voor mij was het vooral ook waardevol om te horen wat de uitdagingen zijn bij het
pastoraat voor zeevarenden in onderdelen van de maritieme wereld die ik in de Haven van
Vlissingen nauwelijks tegenkom. Hier denk ik vooral aan zeevarenden in de passagiersvaart, vooral
op grote cruiseschepen. Tijdens een workshop werden er ervaringen gedeeld uit havens zoals
Hamburg en Sydney die vele grote schepen per dag verwelkomen.
Indrukwekkend onderdeel van de conferentie was het bezoek aan de visserijhaven van Kaoshiung.
Vanuit deze haven varen schepen uit om op hoge zee te vissen. Bemanningen van deze schepen
zijn vaak nog langer op zee dan zeevarenden in de normale scheepsvaart. Bovendien zijn er veel
meer gevallen van schrijnende arbeidsomstandigheden en moderne slavernij. Dit komt ook door
het feit dat vissers niet beschermd zijn door de Maritime Labour Convention (MLC) omdat zij niet
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als zeevarenden gelden. Er wordt veel gedaan door de kerken in Taiwan om iets voor deze
bemanningsleden te kunnen betekenen, maar het is zeker ook noodzakelijk dat hier bij ons het
besef groter wordt dat visserij op hoge zee nog steeds gepaard gaat met veel menselijk leed.
Samenwerking is niet alleen noodzakelijk op organisatorisch gebied maar ook op spiritueel gebied.
Daarom werd er tijdens de conferentie ook veel aandacht besteed aan het gezamenlijk gebed. Er
waren een openings- en een sluitingsdienst in respectievelijk de protestantse en de katholieke kerk
dicht bij het hotel, en er waren gebedsmomenten om de dag gezamenlijk te beginnen. Op dit
gebied is zeker ook de toespraak van Kardinaal Tagle, Aartsbisschop van Manila te noemen, waarin
hij sprak over de opdracht van Christus om voor degenen in nood te zorgen. De opdracht die alle
mensen die vanuit een christelijk oogpunt voor zeevarenden werkzaam zijn samen bindt.
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken voor iedereen die het Pastoraat voor zeevarenden in onze
haven mogelijk maakt. Het bestuur van het Zeemanshuis, de Stichting Vrienden van The Mission to
Seafarers Vlissingen, werknemers en vrijwilligers. Samen gaan wij er ook in 2020 vol voor om er
voor zeevarenden te zijn. Een thuishaven voor iedereen.

Kerstpakketten actie van het Flying Angel Guild
In december zijn weer de ‘traditionele’
kerstpakketten voor zeelieden ingepakt op
initiatief van het Flying Angel Guild: het
zogenaamde Parcel Packing. Giften van sponsors
en donateurs hebben het ook dit jaar weer
mogelijk gemaakt om 228 pakketten samen te
stellen met daarin chocola, een fles met
shampoo, een souvenirtje en meer. De
kerstpakketten werden ingepakt door
vrijwilligers en rond gebracht door de
havenpastor en de scheepsbezoekers naar
schepen die tijdens de kerstdagen op zee zijn.
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Bestuur en Raad van Toezicht
In het bestuur hebben dit jaar geen wijzigingen plaats gevonden. De Raad van Toezicht is uitgebreid
met twee leden: Rob Verwilligen en Adrijana Uvoda.
Bestuurssamenstelling in 2019:
Marianne Kloosterboer, voorzitter
Dave de Lijzer, eerste penningmeester
Wim Baan, tweede penningmeester
Wilma Boonstra, secretaris
Guus Cleophas, onderhoud gebouw en bus
Henk Daniëlse, PR en sponsoring
Raad van Toezicht:
Annemieke van Woercom-Kats
Rob Verwilligen
Adrijana Uvoda

Het bestuur vergaderde zeven keer, waarbij zo mogelijk de administratief medewerkster en de
havenpastor als adviseurs van het bestuur aanwezig waren. Bestuur en Raad van Toezicht zijn in 2019
drie keer bij elkaar gekomen voor een gezamenlijke vergadering.

Barbecue

ORGANISATIE

Aandachtspunten van het bestuur in 2019
•

•

•

•
•
•

Sponsorbeleid: Er is gewerkt aan een nieuw en actiever sponsorbeleid om een breder
draagvlak vanuit de diverse havenbedrijven te bewerkstelligen d.m.v. het aanbieden van
diensten voor de sponsor (zie Sponsorwerving, blz. 13). Ook hebben we actief sponsoren
geworven, o.a. voor de bijdrage aan de brandstofkosten van onze bus.
de Zeemanshuizen van Vlissingen, Terneuzen (Varenscentrum) en Gent (Stella Maris) zijn een
aantal keer bij elkaar gekomen. Naast kennismaking en uitwisseling van ervaringen zijn zaken
besproken als financiën, eventueel gezamenlijk optrekken richting North Seaports om
met hen zaken te regelen rondom het ondersteunen van het welzijn van zeevarenden en
tenslotte ook over de toegankelijkheid van de havens.
We hebben gesprekken gevoerd met een Tweede Kamerlid Joba van der Berg (CDA) over ons
Zeemanshuis. Op ons initiatief werkt de Nederlandse zeevarenden Centrale (NZC) aan een
petitie voor de Tweede Kamer waarin we ons hard maken voor een financiële bijdrage van de
overheid voor alle Nederlandse zeemanshuizen.
Onze aanvraag voor een nieuwe bus is door de ITF gehonoreerd. De bus is op 31 oktober 2019
in gebruik genomen.
We zijn actiever op sociale media, zoals LinkedIn en de website wordt beter bij gehouden.
We organiseren jaarlijks een aantal activiteiten voor de vrijwilligers/medewerkers en
donateurs en sponsoren.

Vertegenwoordigingen:
• Onze voorzitter en penningmeester zijn lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van de
Mission, waar het pastoraat onder valt.
• Onze voorzitter en havenpastor bezoeken één à twee keer per jaar de Nederlandse
Zeevarenden Centrale, de NZC. Deze organisatie houdt zich bezig met het koopvaardijpastoraat in
het hele land. Vrijwel alle Zeemanshuizen zijn hier bij aangesloten.
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Vrijwilligers en medewerkers
Op 31 december 2019 waren 4 medewerkers in dienst die samen 92 uur per week werken: zij
verzorgen de bardiensten (doordeweeks en om het weekend), doen schoonmaakwerkzaamheden
en tenslotte is er een administratief medewerkster in dienst.
Zonder vrijwilligers kan ons Zeemanshuis niet bestaan. Geheel belangeloos zetten zij zich in als
vrijwilliger in de bar, winkelmedewerker, chauffeur, klusjesman of scheepsbezoeker. In 2019 waren
ruim 40 vrijwilligers actief. Aan de toename van het aantal vrijwilligers wordt continue aandacht
besteed. Werving van vrijwilligers gaat via onze nieuwsbrief, ons eigen netwerk, evenementen
waar we aan deelnemen, kerkbladen en de vacaturebank op Zeelandnet. De vrijwilligers komen
enkele keren per jaar bijeen om, samen met een vertegenwoordiger van het bestuur, diverse
lopende zaken door te spreken en ervaring uit te wisselen.

Parcel packing in de Flying Angel Club
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Het verbeteren van de interne en externe communicatie was ook dit jaar een belangrijk
aandachtspunt van het bestuur.
Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief voor vrijwilligers en donateurs/begunstigers.
Donateurs die minimaal € 25,-- per jaar schenken ontvangen daarnaast de Engelstalige ‘Flying
Angel News’. Communicatie verloopt ook via de kerkbladen van de PKN en de Katholieke kerk.

Zee Zondag in Sint Jacobskerk
Op zondagochtend 30 juni werd in de Sint Jacobskerk te
Vlissingen de traditionele viering voor Zee Zondag gevierd,
georganiseerd door de Raad van Kerken Vlissingen.
In een sfeervolle dienst van schrift en gebed werd de kans
gegrepen om een breed publiek te vertellen over het werk dat
zeevarenden dagelijks voor ons en onze economie doen. Maar
ook om dankbaarheid te tonen voor het werk dat velen doen om
het welzijn van zeevarenden te bevorderen.
Voorgangers in deze dienst waren ds. Wout Alserda van de
Protestantse Gemeente Vlissingen en ds. Pascal Handschin,
Havenpastor voor de Mission to Seafarers in Vlissingen-Oost.
Muzikale ondersteuning werd verleend door organist Jos Vogel en
het Scheldeloodsenkoor olv. Rob van der Meule.
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Vrijwilligers en Sponsors komen bij elkaar
Op donderdagmiddag 13 juni vond in het Zeemanshuis de zomerbarbecue van de Stichting Mission
to Seafarers Vlissingen plaats.
Het doel van deze bijeenkomst was om zoveel mogelijk vrijwilligers die voor de zeelieden
werkzaam zijn en sponsors die met hun giften ons werk mede mogelijk maken uit te nodigen voor
een informele ontmoeting onder genot van een drankje en een hapje

Openluchtdienst in Middelburg tijdens de
watersportdagen WV Arne
Op zondag 9 juni, Pinksteren, vindt in Middelburg
een openluchtdienst plaats. Namens de Mission to
Seafarers Vlissingen zal havenpastor Pascal
Handschin vorm geven aan een viering die zal
plaatsvinden naast het water met uitzicht op de
traditionele bruine vissersvloot.
Tijdens dat weekend was er ook een watersportdag
in Middelburg waar de Mission to Seafarers met een
stand was vertegenwoordigd.
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Koopvaardij herdenking
Op 26 oktober hebben we weer
meegewerkt aan de koopvaardij
herdenking. Die was dit jaar
georganiseerd door de gemeente
Vlissingen en was in de Sint
Jacobskerk. Namens de Mission
to Seafarers is er door Andy
Martherus en Marianne
Kloosterboer een bloemstuk
gelegd.

Op onze facebookpagina ‘Mts Vlissingen’ zijn het hele jaar berichten en foto’s geplaatst. Met 515
nationale en vooral internationale ‘vrienden’ heeft deze pagina een redelijk bereik.
Sinds mei van dit jaar is onze website weer online: www.missiontoseafarers.nl. Met regelmaat
plaatsen we hierop nieuwsberichten en informatie over het Zeemanshuis en onze stichting The
Mission to Seafarers Vlissingen.
De lokale media besteedt regelmatig aandacht aan het Zeemanshuis. Zo heeft RTV-Vlissingen in juli
een interview gehad met Pascal en Henk over de werkzaamheden van de Stichting.
Er is een mooie reportage gemaakt over het werk dat door vrijwilligers, werknemers en bestuur
verzet wordt om zeevarenden in onze haven een gastvrije ontvangst te bieden.
Hartelijk dank aan RTV Vlissingen voor het interesse en het bieden van deze gelegenheid om ons
werk onder de aandacht te brengen.
https://www.rtvvlissingen.nl/2019/07/11/mission-to-seafare-je-moet-het-verhaal-blijvenvertellen/

THE MISSION TO
SEAFARERS VLISSINGEN
IN BEELD
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In gebruik name nieuwe bus
Eind oktober krijgen we een nieuwe
bus, gefinancierd door de ITF
(International Transport Workers
Federation).
De ingebruikname hebben we feestelijk
gevierd. Burgemeester Dijksterhuis van
Borsele was gevraagd om de bus
officieel in gebruik te nemen.
Dit heeft ons ook weer mooie
publiciteit opgeleverd.

In december heeft er een
interview gestaan in de digitale
nieuwsbrief van ZPPC (Zeeland
Port Promotion Council) en ook
het personeelsblad van Damen,
“Schelde Schakels”, heeft een
artikel gewijd aan de
ingebruikname van de nieuwe
bus.
En aan het eind van het jaar is
er in de Faam een artikel
geschreven waarin Henk en
Marianne geïnterviewd zijn.

SPONSORWERVING
EN FINANCIËN
Sponsoring
Het nieuwe sponsorbeleid begint zijn vruchten af te werpen
Voor wat betreft de sponsoring van ons Zeemanshuis is 2019 een buitengewoon goed jaar geweest.
In totaal hebben 17 bedrijven zich bereid verklaard om ons te steunen. Er zijn ook een aantal
verenigingen/clubs die een eenmalige donatie hebben gegeven. Onder meer voor het sponsoren
van het Parcel Packing tijdens de Kerstdagen.
Daarnaast hebben wij ook een royale gift gekregen van de bemanning van één van de schepen die
onze club met regelmaat bezoekt, de Flintstone.
Ook diverse kerkgenootschappen in het Zeeuwse hebben collectes aan onze club geschonken.
Door de komst van de nieuwe bus in oktober hebben verschillende bedrijven zich aangemeld voor
een logo op de bus. Deze bus werd voor een groot deel door de ITF gesponsord en is bedoeld om de
zeevarenden gratis van het schip te halen en aan het eind van de avond terug te brengen. Voor de
brandstof van de bus zijn inmiddels ook een groot aantal bedrijven gevonden om deze te sponsoren.
Een drietal verenigingen/clubs hebben in 2019 gebruik gemaakt van onze kapel als vergaderruimte
waarbij ook een eenvoudige maaltijd werd geserveerd.

Sponsorbeleid
Het sponsorbeleid zoals wij dat nu uitvoeren blijft ongewijzigd en is er met name op gericht om een
breed draagvlak binnen de havengemeenschap te verkrijgen. De diensten die wij terug kunnen
leveren zijn:
• Vermelding van logo in onze nieuwsbrief die eens per kwartaal wordt gepubliceerd binnen
de scheepvaartwereld in de regio,
• Minimaal één keer gratis gebruik van onze vergaderruimte voor bv. een operationeel overleg,
scholing van werknemers of een receptie in onze bar.
• Vermelding van logo/naam op onze "wall of sponsors" in het Zeemanshuis.
• Drie à vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst zoals nieuwjaarsborrel, voorjaars-BBQ , etc.
• Vanaf € 1.000,- een logo op onze personenbus , die dagelijks door het havengebied in
Vlissingen rijdt en een aantal dagen ook in Terneuzen.
• Mogelijkheid van verspreiden van foldermateriaal van het bedrijf op een "zuil" in de hal van
het Zeemanshuis.
• Vermelding van de sponsor op onze nieuwe website.
• Gebruik van onze ruimten tegen zeer gunstig sponsortarief
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Financieel Jaarverslag 2019
De jaarrekening 2019 werd door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2020. In de
aansluitende vergadering werd de jaarrekening goedgekeurd door de raad van toezicht.
In 2019 werd een verlies geleden van € 17.029. Het negatieve resultaat is in lijn met het eerdere
negatieve resultaat 2018 van € 19.321.
Toelichting op de balans:
In 2019 nam het eigen vermogen van de stichting toe met € 43.000 door een gift van ITF. Met dit
bedrag werd een nieuwe bus voor het vervoer van zeelieden aangeschaft. De oude bus werd
ingeruild. Na aftrek van het verlies over 2019 van € 17.029 is het eigen vermogen van de stichting
met € 25.971 toegenomen. De banktegoeden van de stichting namen met € 14.442 toe.
De voorraden namen af met € 15.927 tot een gebruikelijk niveau. In 2018 werd kort voor
balansdatum extra ingekocht.
Tot slot is in 2019 een start gemaakt met de vorming van een voorziening voor groot onderhoud van
het gebouw. Er werd een bedrag van € 5.000 toegevoegd aan de voorziening.
Toelichting op de winst- en verliesrekening:
De omzet steeg met 16,4% naar een bedrag van € 197.061. Daarnaast namen de overige
bedrijfsopbrengsten toe met € 12.278 door actieve werving van sponsoren. In 2019 is de bijdrage
van een van de grote sponsoren gereduceerd, waardoor de stichting afhankelijker is geworden van
kleinere bijdragen met minder zekerheid t.a.v. het structurele karakter van de donaties.
De omzetstijging heeft zich niet vertaald in stijging van de bruto-marge. Deze vertoonde zelfs een
lichte daling van € 5.240. De mutatie in de voorraden speelt hier een rol.
De personeelskosten namen af met € 17.859. Dit heeft te maken met incidentele personeelskosten
die in 2018 tot een hogere last dan gebruikelijk hebben geleid. De stichting heeft 4 medewerkers in
dienst voor een totaal van 2,2 fte.
De afschrijvingslasten zijn in lijn met voorgaand boekjaar.
De overige kosten zijn gestegen met € 11.560 door o.a. extra kosten van juridisch advies, de aanschaf
van een schrobmachine en door onvoorziene uitgaven i.v.m. onderhoud van het gebouw.
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Vooruitblik 2020:
Door de Corona-crisis zijn de activiteiten van de stichting op 13 maart 2020 nagenoeg volledig tot
stilstand gekomen. De stichting maakt voor de personele kosten gebruik van de NOW regeling die
de overheid heeft getroffen. Op dit moment is niet bekend op welke datum het Zeemanshuis weer
geopend wordt. De verwachting is momenteel dat de omzet met 35% zal dalen in 2020, waardoor
rekening gehouden moet worden met een aanzienlijk verlies. Naar schatting zal dit verlies minimaal
€ 25.000 bedragen.

Balans per 31 december 2019
Ref.nr

31-12-2019

31-12-2018

1

86.069

67.839

2
3
4

8.778
200
53.499
62.477

24.705
1.523
39.057
65.285

148.546

133.124

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

SPONSORWERVING
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Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Dotatie bestemmingsreserve
Resultaat lopend boekjaar

5
5
5

106.551
43.000
-17.029
132.522

125.872
0
-19.321
106.551

6

5.000

0

7

11.024

26.573

148.546

133.124

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

SPONSORWERVING
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Winst- en verliesrekening 2019
Ref.nr

2019

2018

Omzet

8

197.061

169.292

Overige bedrijfsopbrengsten

9

55.106

42.828

252.167

212.120

138.794

93.507

113.373

118.613

Totaal bedrijfsopbrengsten
Inkoopwaarde van de omzet

10

Bruto-marge
Personeelskosten

11

74.936

92.795

Afschrijvingen vaste activa
Overige
bedrijfslasten

12

23.307

24.984

13

32.864

21.304

Totaal bedrijfslasten

131.107

139.083

Bedrijfsresultaat

-17.734

-20.470

705

1.149

-17.029

-19.321

Financiële baten en lasten
Resultaat boekjaar
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PLANNEN VOOR
2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Samen met andere Zeemanshuizen blijven optrekken om de kwaliteit van het werk van de
Zeemanshuizen te optimaliseren en om een structurele bijdrage voor de Zeemanshuizen te
(blijven) ontvangen.
Betrokkenheid met sponsoren en vrijwilligers blijven onderhouden.
Meer gebruik maken van sociale media.
Een aantrekkelijke website (laten) ontwikkelen die makkelijk te onderhouden is.
Tevredenheidsonderzoek uitzetten onder de bezoekers.
De kapelruimte aantrekkelijker maken voor de verhuur. Met deze opbrengsten kan de ruimte
opgeknapt worden.
Zoeken naar structurele bijdragen
Petitie samen met de Nederlandse Zeevarenden Centrale aanbieden aan de Tweede Kamer.

De Cymbeline is een schip dat onze havens regelmatig aan doet.
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