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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 samenwerkingsovereenkomst 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 samenwerkingsovereenkomst 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. 
 
De Corona pandemie heeft een grote invloed gehad op het aantal bezoekers in 2020. In maart is 
het zeemanshuis dichtgegaan, in juni is het weer gedeeltelijk geopend om aan het eind van het jaar 
weer helemaal dicht te gaan. 
We hebben dus maar weinig zeevarenden mogen begroeten. Ook al was het zeemanshuis 
helemaal Corona proof gemaakt, de meeste zeevarenden kregen geen toestemming om van boord 
te gaan. 
De pandemie heeft ook een behoorlijk gat in de financiën  geslagen. Gelukkig hebben we nog wat 
NOW bijdragen van de overheid gekregen en kunnen we door blijven gaan. 
En niet te vergeten giften en donaties, zo kunnen we toch ons hoofd boven water houden. 
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De vrijwilligers hebben niet veel kunnen doen dit jaar maar zijn wel allemaal gebleven. Als er een 
beroep op hen werd gedaan stonden ze altijd weer klaar. En er meldden zich ook weer nieuwe 
vrijwilligers aan.  Bijzonder is ook de gift van de Prins Hendrik Stichting die het mogelijk maakte om 
al onze vrijwilligers een cadeaubon met Kerst te schenken. 
 
Mede dankzij de inzet van de medewerkers, vrijwilligers, sponsoren en andere relaties kunnen we 
doen waarvoor we er zijn: zorgen voor het welzijn van de zeevarenden, juist ook in Corona tijd. 
 
Aan u allen onze hartelijke dank! 
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Ons mission statement luidt: “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 voor 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. 
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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. 
 
Dankzij de Corona maatregelen hebben wij van 13 maart 2020 tot 2 juni de deuren van de bar 
moeten sluiten. Van 2 juni tot en met 15 oktober waren we geopend van 17.00 – 22.00 uur. Onze 
winkel, waarin we alledaagse gebruiksartikelen verkopen en souvenirs,  is nog open gebleven t/m 4 
november van 19.00 – 21.00. De rest van het jaar was ook onze winkel gesloten.  
 
Door de Covid-19 beperkingen waren zeevarenden bijna niet in staat om gebruik te maken van een 
“Shore leave” (even aan de wal te gaan). Hierdoor waren de zeelieden ook niet in de gelegenheid 
om na een lange zeereis wat persoonlijke  inkopen te doen zoals datacards, versnaperingen en 
toiletartikelen. Onze scheepsbezoekers hebben daarom een service opgestart om dit soort spullen 
aan boord te brengen om het leed iets te verzachten.  
 
Het aantal bezoekende zeevarenden aan het Zeemanshuis is – onder normale omstandigheden - 
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. 
Dit jaar waren de bezoekersaantallen laag: veel kapiteins en/of rederijen hanteerden een streng 
Corona-beleid waardoor veel zeevarenden niet of mondjesmaat van boord mochten. Voor het 
vervoer van de zeevarenden hebben wij de beschikking over een eigen bus; hiermee vervoeren 
onze vrijwilligers de zeevarenden gratis naar en van het Zeemanshuis. Ook wordt de bus gebruikt 
door onze scheepsbezoekers om bij de schepen die in de haven zijn  te kunnen komen.  
 

VERSLAG VAN 

WERKZAAMHEDEN 

The Flying Angel Club 
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   Niet voor één gat te vangen. 
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In 2020 reed de bus 20.416 km ’s en vervoerde 2099 zeevarenden (waarvan 201 zeevarenden 
vervoerd zijn voor een winkelbezoek in Vlissingen of Middelburg). 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. 
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In de club en met de bus in 2020  
 

 

 
 
 

 Totaal in 2020 Totaal in 2019 Stijging/daling 
t.o.v. 2019 

Bezoekers 
(zeevarenden) 

2693 8648 - 68,9 % 

Bezoekers totaal 2828 9601 - 70,5 % 

Omzet bar € 37.677 € 97.826 - 61,5% 
Omzet winkel € 14.447 € 34.067 - 57,6% 

Zeevarenden 
vervoerd met eigen 
bus  

2099 (waarvan 
201 ook of 
uitsluitend naar 
de stad zijn 
gebracht) 

8837 (waarvan 361 
ook of uitsluitend 
naar de stad zijn 
gebracht) 

- 76,2%  
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Het Pastoraat 

Het had een jaar van doorstart moeten worden, zeker voor mij persoonlijk als Havenpastor. De 
conferentie van ICMA in Taiwan in oktober 2019 gaf vele nieuwe impulsen en motivatie. Maar 
vooral ook een enorme verbreding van het wereldwijde netwerk. Ook waren er grote dingen om 
naar uit te kijken. In mei stond er een regionale ICMA-conferentie gepland in Antwerpen waar alle 
havenpastoren van West-Europa waren samengekomen, en in oktober was ik uitgenodigd geweest 
op de wereldwijde samenkomst van Port Chaplains van Mission to Seafarers in Engeland. 
Het liep allemaal anders. Half maart zette de Covid uitbraak de werkzaamheden op abrupte wijze 
stop. Een verslag van het Havenpastoraat in het jaar 2020 heeft daarom meerdere onderdelen. 
Naast het benoemen van wat er feitelijk is gedaan voor zeevarenden in onze haven, is het ook 
belangrijk om te benoemen wat de moeilijkheden zijn die zeevarenden aan boord dagelijks en al 
sinds vele jaren meemaken en die tijdens de pandemie alleen maar sterker naar voren kwamen. 
 

 
Contact op afstand 
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a) Ons werk in de haven 
Zoals benoemd was het einde van de activiteiten abrupt en hadden we enkele weken nodig om 
onszelf te arrangeren met de nieuwe situatie. Zeker in de eerste fase van de beperkingen (in de 
maanden maart tot juni) bleef het contact met zeevarenden zeer beperkt. In die periode heb ik 
samen met collega Stefan Francke de serie “Sermons and Prayers for Seafarers” opgezet. Deze 
serie bestaat uit video’s van vijftien minuten waarin een Bijbeltekst kort wordt overdacht en een 
gebed wordt besproken. Met deze video’s hoopten we zo veel zeevarenden als mogelijk te 
bereiken. Over het hele jaar gezien zijn per video tussen 1000 en 1500 mensen bereikt, waarvan 
tussen de 100 en 150 mensen – voornamelijk zeevarenden – de dienst volledig bekijken. Dat is toch 
elke keer ‘een kerk vol’. 
 
In een tweede fase zijn de scheepsbezoekers en ik weer begonnen met voorzichtig de haven in te 
gaan. Al snel werd duidelijk dat het scheepsbezoek op ingrijpende wijze was veranderd. Contact 
kon allen maar plaatsvinden buitenom de accommodatie. Dit veranderde de aard en de duur van 
de gesprekken sterk. Desalniettemin was te merken dat onze aanwezigheid bijzonder gewaardeerd 
werd, zeker omdat zeevarenden letterlijk opgesloten zaten op hun schepen en hun werk gewoon 
bleven doen. 
 
In de loop van het jaar was het onderscheid tussen de verschillende rederijen voelbaar wat betreft 
de naleving van de maatregelen. Zeker toen de pandemie al enkele maanden gaande was waren er 
toch weer bemanningen die de scheepsbezoekers in de accommodatie hebben toegelaten. Maar 
voor het grootste deel vond het pastoraat plaats aan de loopplank 
 
In 2020 is er niet alleen een actie geweest met Kerst, maar zijn er ook rond Pasen cadeautjes 
uitgedeeld in vorm van chocolade eieren en tulpen. Dit was een spontane actie op initiatief van 
scheepsbezoeker Johan Geluk en werd hoog gewaardeerd door zeevarenden. 
 

 

Scheepsbezoeker Johan overhandigt een bos tulpen tijdens de Paasactie 
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Door de media-aandacht naar aanleiding van het indienen van de petitie aan de Tweede Kamer in 
het najaar konden wij voor de kerstpakkettenactie veel meer donaties aan geld en spullen 
ontvangen. Op die manier was het mogelijk om in plaats van rond de 250 pakketten bijna 650 
pakketten uit te delen. Opnieuw was deze actie een groot succes. Veel dank aan alle sponsoren en 
donateurs en natuurlijk alle vrijwilligers die hielpen bij het samenstellen van de pakketten. 
Samengevat kunnen we constateren dat het pastoraat voor zeevarenden in 2020 is veranderd. Het 
gebruik van de kapel en het contact met zeevarenden in de club is nagenoeg verdwenen. Daarvoor is 
een ander soort contact gekomen aan boord van de schepen. Daarbij werd ook het aspect van de 
praktische hulpverlening belangrijker. Het mogelijk maken van communicatie in vorm van 
telefoonkaarten bleek daarbij centraal. 
Verdeeld over het jaar 2020 zijn er op 205 dagen een totaal van 981 schepen bezocht. Dat is een 
daling van enkele honderd bezoeken ten opzichte van de vorige jaren. Naast gesprekken en het 
verkopen van telefoonkaarten zijn er tijdens deze bezoeken ook 654 stuks van christelijke literatuur, 
vooral Bijbels in verschillende talen, uitgedeeld. Met het oog op de bijzondere situatie over het hele 
jaar zijn dit nog steeds aanzienlijke cijfers die getuigen van het feit dat ook in Coronatijden het 
pastoraat aan zeevarenden in onze havens niet is opgehouden. Hoewel de veranderingen ingrijpend 
zijn geweest en een duidelijke pauze genomen moest worden om ons werk aan de nieuwe situatie 
aan te passen, is het toch gelukt om zeevarenden te bereiken. Ook de eerdergenoemde filmpjes die 
Stefan en ik eerst wekelijks en later elke twee weken hebben geproduceerd kenden een alsmaar 
groeiend bereik, vooral op Facebook. Een bijzonder bemoedigende terugkoppeling vanuit de kijkers 
was dat de filmpjes ook hielpen om de tijd die een zeevarende in quarantaine moest doorbrengen 
op een hotelkamer te verkorten. Het internet maakt dus waardevol contact mogelijk, ook voor 
mensen achter gesloten deuren. Dit geeft moed voor de toekomst, omdat duidelijk wordt dat het 
havenpastoraat zichzelf aan veranderende omstandigheden kan aanpassen.  
Het werk van het scheepsbezoek werd 
zoals in vorige jaren ook verricht door 
de Havenpastor en de vrijwillige 
scheepsbezoekers Johan Geluk, 
Centinus Geelhoed en Guus Cleophas. 
Helaas waren er voor een groot deel 
van het jaar geen diensten in de kapel, 
in de maanden voor de sluiting hielp 
opnieuw Andy Martherus bij het 
verzorgen van de gebedsdiensten op de 
zondagavond. 
Op deze plaats mijn oprechte dank en 
waardering voor al het geleverde werk 
in deze moeilijke en uitdagende en 
omstandigheden. 
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b) Blik in de toekomst 
De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat zeevarenden een uiterst kwetsbare groep 
zijn als het wereldwijde systeem van bijna onbelemmerd verkeer van mensen en 
goederen wordt verstoord. Zeevarenden konden maandenlang geen kant op en 
waren gevangen door vliegverboden en quarantainemaatregelen. Deze situatie 
veranderde maar heel langzaam en verbeterde in Nederland pas in het najaar. Op 
wereldwijd niveau is echter nog geen sprake van een oplossing. Helaas ervaren 
hulpverleners op dit terrein een grote mate aan hulpeloosheid omdat er geen enkele 
invloed kan worden uitgeoefend op het beleid van regeringen.  
De grote kwetsbaarheid van zeevarenden ligt vooral in hun onzichtbaarheid. Het 
grote publiek weet simpelweg niet van hun bestaan en van hun situatie. Dit was al 
voor de crisis het geval, maar de crisis maakte duidelijk dat het ook niet 
vanzelfsprekend is dat het grote leed van zeevarenden bij het grote publiek bekend 
wordt. Daarom was het vertellen over de situatie van zeevarenden een belangrijk 
onderdeel van de werkzaamheden van het Zeemanshuis, dat wil zeggen bestuur en 
havenpastor. In de komende maanden en jaren zal deze noodzaak nog bestaan. Ten 
eerste omdat de pandemie nog verre van voorbij is, en ten tweede omdat 
zeevarenden ook in de toekomst nog tegen belemmeringen en moeilijkheden zullen 
aanlopen die het geglobaliseerde systeem van de wereldwijde handel met zich 
meebrengen. Hoe frustrerend het gevoel ook kan zijn om als verlener van pastoraat 
aan zeevarenden de structurele problemen niet op te kunnen lossen die veel ellende 
veroorzaken, is het belangrijk om aan de kant van zeevarenden te blijven staan en de 
pijn waar mogelijk te verzachten. In welke richting het havenpastoraat zich in het 
jaar 2021 zal veranderen is moeilijk om te zeggen. Het is wel belangrijk om de 
aandacht die bij het grote publiek is gegenereerd én de netwerken van hulpverlening 
die in crisistijd zijn op- of uitgebouwd niet te laten verslappen, maar mee te nemen 
naar de toekomst en uit te bouwen. 
 
Pascal Handschin, Havenpastor  
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Kerspakketten actie van het Flying Angel Guild 
 

Onze jaarlijkse Kerspakkettenactie voor zeevarenden is in 2020  bijzonder succesvol 
geweest. In totaal hebben onze medewerkers en vrijwilligers zo’n 650 pakketten 
verzameld, ingepakt en overhandigd aan de bemanningen van de schepen die voor, 
en tijdens de Kerstdagen in onze havens lagen. Dit jaar zaten er onder meer diverse 
toiletartikelen, sokken, muts, handschoenen, chocolade, pinda's, koekjes, keycord en 
een pen in het pakket. 
 
 Juist vanwege  alle sociale beperkingen door Covid-19 voor zeevarenden is er veel 
media aandacht geweest voor de benarde situatie van deze groep mensen. Mede 
hierdoor ontstonden ook fantastische spontane particuliere initiatieven voor de 

inzameling van 
geschenken. Dit heeft 
geresulteerd in een 
overweldigend aanbod 
waardoor wij in staat 
waren veel meer 
pakketten te maken 
dan in voorgaande 
jaren. Ook veel 
bedrijven, gemeenten 
en  stichtingen hebben 
ons financieel 
geholpen om van onze 
actie een groot succes 
te maken. Zonder al 
deze hulp was het ons 
nooit gelukt om zoveel 
zeevarenden te 
helpen, waarvoor onze 
dank!  
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Bestuur en Raad van Toezicht 
Bestuurssamenstelling in 2020: 
Marianne Kloosterboer, voorzitter 
Dave de Lijzer, eerste penningmeester 
Wim Baan, tweede penningmeester (tot medio 2020) 
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 
 
In 2020 hebben we afscheid genomen van Wim Baan als tweede penningmeester. 
Het bestuur vergaderde vijf keer, waarbij zo mogelijk de administratief 
medewerkster en de havenpastor als adviseurs van het bestuur aanwezig waren. Een 
aantal van deze vergaderingen hebben online plaats gevonden. Bestuur en Raad van 
Toezicht zijn in 2020 twee keer bij elkaar gekomen voor een gezamenlijke 
vergadering.  
 

Aandachtspunten van het bestuur in 2020: 
• 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  

• Op 6 oktober 2020 is, namens de Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC), een 
petitie aan de Tweede Kamer overhandigd waarin we ons hard maken voor een 
financiële bijdrage van de overheid voor alle Nederlandse zeemanshuizen.  

• We gaan meer kijken waar de zeevarenden behoefte aan hebben. 

• De kapel wordt opgeknapt om ook te kunnen gebruiken als multifunctionele 
ruimte. 

• Blijven samenwerken met de andere zeemanshuizen in het havengebied. 
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Vertegenwoordigingen: 
• Onze voorzitter en penningmeester zijn lid van het bestuur van de Stichting 
Vrienden van de Mission, waar het pastoraat onder valt. 
• Onze voorzitter Marianne Kloosterboer is tevens voorzitter van 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. Ook één van onze andere bestuursleden, Henk Daniëlse, is lid van het 
bestuur van de NZC.  
 

 

Vrijwilligers en medewerkers 
 
Op 31 december 2020 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.  Op 18 juni hebben we afscheid 
genomen van onze administratieve kracht Lia Hagenaars en is Miranda Floresse in dienst getreden.  
 
Zonder vrijwilligers kan ons Zeemanshuis niet bestaan. Geheel belangeloos zetten zij zich in als 
vrijwilliger in de bar, winkelmedewerker, chauffeur, klusjesman of scheepsbezoeker. In 2020 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. 
 
 

Prins Hendrik stichting doneert VVV-bon aan 

vrijwilligers van de zeemanshuizen in Nederland. 
 
In de contacten met de NZC werd onder meer besloten dat aan alle vrijwilligers van de 
Nederlandse Zeemanshuizen, via een donatie van de Prins Hendrik stichting, een VVV-bon zou 
worden geschonken als dank voor hun inzet in deze moeilijke periode.  
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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.  
Wij zijn  actiever geworden op bv. LinkedIn, waar met regelmaat onze activiteiten en berichten op 
worden geplaatst. Ook onze Website is geheel vernieuwd en in een modern jasje gestoken door 
Reclamebureau “ Insign”. Onze nieuwsbrieven kunnen nu van onze website worden gedownload.  
 
Door alle Corona maatregelen zijn er tot onze spijt in 2020 geen bijeenkomsten voor de vrijwilligers 
of onze sponsoren geweest. 

 

Een nieuw herkenningspunt voor ons zeemanshuis 

Al geruime tijd was er bij een aantal van onze 
vrijwilligers het idee om een markant object als een 
herkenningspunt voor ons Zeemanshuis te 
gebruiken. 
Het blauwe boeitje dat er stond viel nauwelijks op! 
Al snel kwam het idee dat een grote zeeboei 
hiervoor bijzonder geschikt zou zijn. Een boei 
fungeert als een baken voor schepen voor een 
veilige route, naar de haven. Dus qua symboliek past 
het prima bij ons Zeemanshuis. Voor iedereen is het 
nu duidelijk waar het Zeemanshuis zich bevindt. 
De grote groene boei is ons gratis ter beschikking 
gesteld door Straalbedrijf Kamps uit Heinkenszand. 
Ook hebben zij de kosten voor de plaatsing en de 
belettering voor hun rekening genomen. Wij zijn de 
firma Kamps dan ook erg dankbaar 

Op 8 juli is Wethouder 
Albert Vader geweest om de boei te onthullen. Dit 
was ook weer een mooie gelegenheid om aandacht 
te vragen voor de zeevarenden die momenteel niet 
kunnen worden afgelost en daardoor in een sociaal 
isolement komen en zich gegijzeld voelen.  
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Vernieuwde Website voor ons zeemanshuis 

 

Dankzij de inspanningen van reclamebureau “Insign” is onze website kort geleden aangepast in een 
overzichtelijke nieuwe stijl, waarbij ook onze sponsoren een plaats hebben gekregen.  
Speciaal voor degene die de zeevarenden én ons zeemanshuis een warm hart toedragen is ook een 
nieuwe eenvoudige knop toegevoegd om ons  via  “iDEAL” te kunnen steunen. Probeer de 

knop“Steun ons” gerust uit! 😊  Wij zijn er reuze trots op! Met dank aan 
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Aanbieden van de petitie aan de Tweede Kamer 

In februari 2019 zijn we als bestuur, samen met de Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) gaan 
nadenken over het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer. Deze petitie is dinsdag 6 
oktober 2020 aangeboden door Helene Perfors, koopvaardij predikant en verbonden aan het 
Zeemanshuis in Rotterdam/Oostvoorne en Marianne Kloosterboer, voorzitter van het Zeemanshuis 
in Vlissingen. De petitie is aangeboden namens de NZC, daar zijn de Nederlandse zeemanshuizen 
bij aangesloten. Nederland heeft een convenant ondertekend waar in staat dat er in elke haven, 
vanwege het welzijn van de zeevarenden, een zeemanshuis moet zijn. Helaas is de bijdrage die 
door de overheid werd gegeven bij een bezuinigingsronde in 2005 geschrapt door de Tweede 
Kamer. 

In november heeft de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen waarin staat dat er nader 
onderzoek moet komen naar de financiële positie van de Zeemanshuizen. 

De NZC heeft een quick scan aangeleverd en momenteel zijn er gesprekken met de overheid en de 
NZC om te kijken hoe en of er financiering vanuit de overheid kan komen. 

 

 
Bij de Tweede Kamer 
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Bezoek van gedeputeerde Jo-Annes de Bat 

Op woensdagmorgen 7 
oktober heeft de 
gedeputeerde Jo-Annes de 
Bat een bezoek aan het 
Zeemanshuis gebracht. Hij 
was heel geïnteresseerd in 
wat er allemaal gebeurt in 
het Zeemanshuis en ook 
wat de scheepsbezoekers en 
de havenpastor doen. Hij 
heeft de havens in zijn 
portefeuille en wil ook graag 
bekijken wat de provincie 
voor ons kan betekenen. 

 

 

In de krant 
 

Afgelopen jaar kwam ons Zeemanshuis 
geregeld in de krant: 
 

 

 

 

 

 

❖ Op 30 september in de PZC:  
“Zeemanshuizen in financiële nood”. 
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❖ Op 7 oktober in de Faam: 
 “Zeemanshuis lijdt bijna schipbreuk” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Op 17 oktober artikel in PZC:  
“Zeemanshuis biedt troost, juist nu” 
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❖ Op 13 december artikel 
in PZC: “Kersttassen vol 
warme sjaals en 
waardering bij de 
loopplanken van de 
zeeschepen” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kersttassen vullen in het 
zeemanshuis in Vlissingen-Oost. 
Links vrijwilligers Saskia Martherus 
en Max Tabak (rechts). 
 © Lex De Meester 
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Kersttassen vol warme sjaals en waardering bij de 

loopplanken van de zeeschepen 
VLISSINGEN – Dozen vol wollen sjaals en mutsen van de breisters uit de Sint Jacobskerk, 
flessen shampoo en deodorant, bonbons, pinda’s en meer zijn zondag over 550 
kersttassen verdeeld bij de Mission to Seafarers in Vlissingen-Oost. Vanaf maandag 
kunnen de zeevarenden de pakketjes verwachten bij de gangways van hun schepen in de 
Vlissingse havens. 
Het zijn er dik eens zoveel als andere jaren, dankzij inzamelacties van mensen als Irma 
Waleson uit Middelburg en Piet en Bernadette de Smit in Goes en giften vanuit bedrijven, 
kerken, fondsen en de gemeente Vlissingen. De zeemanshuizen in de Zeeuwse havens 
moeten dicht blijven en omdat veel rederijen en kapiteins hun mensen aan boord willen 
houden uit vrees voor besmetting met het coronavirus zit voor honderden zeelieden zelfs 
een boodschapje aan de wal er niet in. Naar huis voor de kerst is door de 
quarantaineverplichting vaak niet haalbaar. 

Geen tekorten dankzij zeevaart 

De 25 vrijwilligers die zondagmiddag in de rij wachten tot zij, met mondkap en op 
anderhalve meter afstand van elkaar, weer een ronde kunnen maken langs de dozen om 
een kersttas te vullen, zijn doordrongen van het belang van een lichtpuntje voor de 
opvarenden. De aanvoer van bijvoorbeeld toiletartikelen aan boord kan weleens stokken, 
terwijl de zeevarenden er juist voor hebben gezorgd dat de aanvoer van goederen in de 
winkels aan wal tot nu toe bleef doorgaan. 
,,Ze doen al uitzonderlijk werk in normale tijden. Dit is een teken van waardering. Zij 
hebben er voor gezorgd dat er geen tekorten waren, nu er amper vrachtvluchten worden 
gemaakt. Dat kan in 2021 wel anders worden. De lege containers staat namelijk niet in 
China waar ze nodig zijn”, voorziet havenpastor Pascal Handschin. 
Hij en de scheepsbezoekers komen vaak ook niet verder dan de loopplank van een schip. 
Met een kerstpakket in de hand is het eenvoudiger om de messroom te bereiken en een 
wat diepgaander gesprek te kunnen hebben, weet hij uit ervaring.  Kerst is enorm 
belangrijk voor de zeelieden, vooral voor de Aziatische opvarenden. 

Kerst tot Pasen 

,,Het is kerst als de R in de maand is. In september wordt het schip versierd en dat blijft zo 
tot Pasen. Karaoke-platen en een speenvarkentje aan het spit, dat hoort er bij.” De Mission 
kan door sponsoring telefoonkaarten tegen lagere prijzen verkopen, dat helpt. 
,,Telefoonkaarten zijn in Nederland erg prijzig.” En via de Zeevarendencentrale gaat een 
usb-stick de kersttassen in waarom een kerstdienst te volgen is, vertelt Marianne 
Kloosterboer van de Vlissingse Mission. ,,Want dat missen ze nu ook in het zeemanshuis.” 
PZC, Claudia Sondervan 13-12-20, 18:01 
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Sponsoring 

De sponsoring van ons Zeemanshuis is in 2020 relatief goed geweest.  Een klein aantal bedrijven  
heeft zich gemeld om ons te steunen.  
 
Met name onze oproep om de Kerstpakkettenactie te steunen was heel succesvol. In plaatst van de 
gebruikelijke 250 kerstpakketten hebben onze scheepbezoekers en vrijwilligers bijna 650 pakketten 
kunnen maken en uitdelen aan zeevarenden. 
 
Ook diverse kerkgenootschappen in het Zeeuwse hebben collectes aan onze club geschonken. 
 
Van de Nederlandse Zeevarenden Centrale ontvingen we een bijdrage in de kosten van het corona-
proof maken van ons Zeemanshuis. Insign leverde in dit kader kosteloos de signalering/stickers die 
we vanwege de coronamaatrelen nodig hadden.  
 

Sponsorbeleid 

Het sponsorbeleid is ongewijzigd gebleven 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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Donatie van de crew van de Bravenes 

Onze hartelijk dank gaat uit naar de bemanning van het schip Bravenes.  Zij hebben een envelop 
met een gift in de brievenbus van de voorzitter gedaan. Aanleiding voor hun gift was een artikel in 
de PZC over de benarde financiële situatie waarin het Zeemanshuis zich bevindt. 
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Financieel Jaarverslag 2020 

Toelichting  

In 2020 heeft het zeemanshuis een groot deel van het jaar de activiteiten nagenoeg volledig 
moeten staken door de Corona problematiek. Het effect daarvan is direct terug te zien in de 
omzetcijfers. Waar in 2019 nog een omzet van € 144K werd genoteerd, bleef in 2020 de teller bij € 
58K steken. De omzet werd gerealiseerd tot medio maart en in de zomerperiode na de eerste piek. 
Helaas moest het zeemanshuis na de zomer de deuren opnieuw sluiten vanwege Corona. 

Desondanks is het verlies over 2020 beperkt gebleven tot -/- € 26,6K, een geringe verslechtering 
ten opzichte van het verlies in 2019. Een combinatie van sponsoring, kostenbewustzijn én 
tegemoetkoming in de loonkosten door de overheid van € 27K heeft de financiële schade relatief 
beperkt gehouden. De liquiditeitspositie (bank en kas) is in 2020 op peil gebleven, zodat het 
zeemanshuis aan alle financiële verplichtingen kan blijven voldoen. 
 
Door de aanhoudende verliezen neemt het eigen vermogen van het zeemanshuis steeds verder af. 
Momenteel bedraagt het eigen vermogen € 106K. Op langere termijn is dit niet houdbaar. Om die 
reden heeft de stichting zich in 2020, samen met de andere zeemanshuizen in Nederland, hard 
gemaakt voor structureel gezonde financiering van de activiteiten die recht doet aan de belangrijke 
maatschappelijke functie die de zeemanshuizen in Nederland vervullen. Het aanbieden van de 
petitie aan de Tweede Kamer is daarin een belangrijke stap geweest 
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Balans per 31 december 2020 

 

 Ref. nr..   31-12-2020 31-12-2019 

Vaste active      

Materiële vaste activa 
 1 

 65.872 86.069 

Vlottende activa      

Voorraden  2  7.705 8.778 

Vorderingen  3  8.518 200 

Liquide middelen  4  56.013 53.499 

    __________ __________ 

Totaal vlottende activa    72.236 62.477 

Total activa    138.108 148.546 

Eigen vermogen      

Stichtingskapitaal  5  132.522 106.551 

Dotatie bestemmingsreserve  5  0 43.000 

Resultaat lopende boekjaar  5  -26.602 -17.029 

    ___________ ___________ 

    105.920 132.522 
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Balans per 31 december 2020 (vervolg) 

 

     

Voorzieningen     

Onderhoudsvoorziening  6 10.000 5.000 

Kortlopende schulden 
    

Overlopende passiva  7 21.188 11.024 

     

Totaal passiva   138.108 148.546 

     

 

Met dank aan de sponsoren van 2020 
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Winst-en verliesrekening 2020 

 

 Ref. nr.  2020 2019 

Omzet  8 57.746 144.072 

Overige bedrijfsopbrengsten  9 40.720 55.106 

   __________ __________ 

   98.466 199.178 

Inkoopwaarde van de omzet  10 20.960 85.805 

   ___________ ___________ 

Bruto-marge   77.506 113.373 

     

Personeelskosten  11 55.040 74.936 

Afschrijvingen vaste activa  12 20.197 23307 

Overige bedrijfslasten  13 27.934 32.864 

   __________ __________ 

Totaal bedrijfslasten   103.171 131.107 

Bedrijfsresultaat   -25.665 -17.734 

Financiële baten en lasten  14 -937 705 

Resultaat boekjaar   -26.602 -17.029 
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❖ Samen met de andere zeemanshuizen en de NZC optrekken in het zoeken naar structurele 
financiering. 

 
❖ Onderzoeken wat de functie van het zeemanshuis anno 2021 is, op weg naar een 

zeemanshuis 2.0. Meer vraag- en aanbodgericht werken. 
 

❖ Ons blijven profileren op sociale media. 
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