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Introductie 
 

In Vlissingen-Oost staat al meer dan 50 jaar het Zeemanshuis. Begonnen onder de vlag van de Mission 

to Seafarers, een organisatie binnen de Church of England, die wereldwijd in de havens present is. 

Sinds 2016 wordt het pastoraat niet meer bekostigd door de Mission to Seafarers, maar we mogen 

nog wel de naam blijven voeren. Bij veel zeevarenden is dit een vertrouwde naam.  

 

De Stichting Mission to Seafarers exploiteert het zeemanshuis, inclusief de Flying Angel club. 

Daarnaast is er de Stichting Vrienden van the Mission to Seafarers, die speciaal is opgericht voor het 

pastoraat onder de zeevarenden. Het Zeemanshuis heeft een recreatieruimte met een bar, een 

winkeltje met gebruiksartikelen en nieuwe en tweedehands kleding en een kapel waar als men dat wil, 

een dienst gehouden wordt. Er zijn veel vrijwilligers werkzaam en vier betaalde medewerkers. 

 

Ook in 2021 heeft de coronapandemie invloed gehad op het aantal bezoekers. Dankzij een ontheffing 

kon het Zeemanshuis in het voorjaar weer open. In eerste instantie alleen het terras en met beperkte 

openingstijden. Vanaf eind juni mochten we gelukkig weer volledig open. Mondjesmaat kwamen er 

bezoekers. Dit heeft uiteraard ook invloed op de financiën gehad. Dankzij NOW-steun en giften en 

donaties zijn we het jaar doorgekomen. Dankzij de inzet van de medewerkers, vrijwilligers, sponsoren 

en andere relaties kunnen we blijven doen wat belangrijk is: zorgen voor het welzijn van de 

zeevarenden.  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

Doel 
 
De Stichting is een “Welfare facility and service in port” zoals bedoeld in de Maritime Labour 
Convention 2006 (MLC, het internationale verdrag betreffende maritieme arbeid).  Het Zeemanshuis 
wil een thuis ver van huis bieden voor zeevarenden die de havens van Vlissingen aandoen, en heeft 
hiervoor als algemeen doel:  

Het bevorderen van het sociaal en geestelijk welzijn van zeevarenden.  

De Stichting tracht dit doel onder meer te realiseren door: 

• Het in stand houden en exploiteren van een Zeemanshuis in de haven van Vlissingen (the Flying 

Angel club). 

• Scheepsbezoeken in het Zeeuwse havengebied en het verlenen van eventuele bijstand aan 

opvarenden. 

• Contact te onderhouden met het havenbedrijfsleven en met de havenautoriteit North Sea Port. 

• Het bevorderen van bekendheid van ons werk bij bedrijven, overheden en kerken. 

De Stichting is een instelling zonder winstoogmerk. 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 

Angel club is vrij toegankelijk voor iedereen die direct of indirect met zeevarenden en de scheepvaart 

te maken hebben, ongeacht ras, nationaliteit, geloof, geaardheid of beperking. Dit geldt zowel voor 

bezoekers als voor vrijwilligers die zich inzetten voor de Flying Angel club. 

 

 

 

 

 

 
 

“Een thuishaven voor iedereen, ver van huis en toch 

een beetje thuis”.  

 

Zo luidt ons mission statement. 



 

  

 

 

 

 

Wat doen we in het Zeemanshuis 
De Flying angel club 

Zeevarenden zitten vaak lang aan boord, soms wel negen maanden tot een jaar, zeker in de 

coronaperiode.  

Het is belangrijk en zelfs het recht van een zeevarende, om even van boord te zijn. In het Zeemanshuis 

kunnen we ze een thuis aanbieden. In de bar kan een drankje genuttigd worden, er kan een praatje 

met de medewerkers gemaakt worden, men kan biljarten, darten of via de telefoon contact hebben 

met thuis. Ook kunnen telefoonkaarten gekocht worden. 

Veel zeevarenden mochten in 2021 nog niet van boord in verband met de coronapandemie. Hierdoor 

voelden zeevarenden zich soms geïsoleerd. En voor de Flying angel club bleef het bezoekersaantal ver 

achter bij de voorgaande jaren.  

Onze bus rijdt voor zeevarenden gratis in de haven en wordt bestuurd door vrijwilligers. Hij was 

coronaproof ingericht zodat we de bemanningen veilig konden vervoeren. 

 

 Totaal in 2021 Totaal in 2020 Stijging/daling  

t.o.v. 2020 

Bezoekers, 

zeevarenden 

2.190 2.693 - 503 

Bezoekers, totaal 2.242 2.828 - 586 

Omzet bar € 31.432 € 37.677 -  € 6.245 

Omzet winkel € 11.275 € 14.447 - € 3.172 

Zeevarenden vervoerd 

met eigen bus 

1.184  

 

2.099  

 

-  915 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Pastoraat 
Nadat in het voorjaar van 2020 de pandemie Nederland en de wereld in zijn greep heeft gekregen 

werden ook de activiteiten van het Zeemanshuis en het pastoraat voor zeevarenden ernstig ontregeld. 

Aan het begin van 2021 was het moeilijk om een prognose te maken wat de situatie rond Covid-19 zou 

betekenen voor het werk voor zeevarenden. Achteraf gezien bleek deze inschatting juist en was 2021 

een jaar dat vooral gepaard ging met plannen en protocollen die voortdurend moesten worden 

aangepast aan de situatie die de pandemie creëerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pastoraat staat wat mij betreft voor onderstaande taken: 

• Scheepsbezoek door vrijwillige scheepsbezoekers en de havenpastor. 

• Praktische hulpverlening en organiseren van uitstapjes en sightseeing. 

• Verwelkomen van zeevarenden aan de bar en in de kapel van het Zeemanshuis. 

Door de corona gerelateerde beperkingen was het bezoek van zeevarenden aan het Zeemanshuis het 

hele jaar erg beperkt. Hierdoor waren de scheepsbezoeken nog belangrijker dan in de voorgaande 

jaren. Het scheepsbezoek vervulde in 2021 verschillende functies. Door het verkopen van simkaarten 

was het voor zeevarenden mogelijk om de verbinding met hun families thuis te onderhouden. In een 

onzekere tijd met alsmaar veranderende niveaus van risico en bedreiging was dat van cruciaal belang. 

Maar het scheepsbezoek vervulde ook de functie om zeevarenden te laten zien dat wij ons bleven 

inspannen om hen op te zoeken en naar hun verhalen te luisteren.  



 

  

 

 

 

 

Net als in 2020 ging de wereldhandel en de scheepvaart gewoon door. Zeevarenden voelden zich niet 

voldoende erkend in hun cruciale rol en in de offers die zij brachten door onder moeilijke 

omstandigheden door te gaan met hun werk. Als scheepsbezoekers was het onze taak om hen die 

erkenning wel te geven. Op deze plaats spreek ik mijn dank en mijn waardering uit voor het werk en 

de inzet van de vrijwillige scheepsbezoekers Johan Geluk, Centinus Geelhoed, Nynke Bruinsma en 

Guus Cleophas die mij in deze taak hebben ondersteund. 

Graag benoem ik voor dit Jaarverslag enkele hoogtepunten die ondanks alles in 2021 konden 

plaatsvinden.  

Kerstpakkettenactie  

Deze actie is in de coronatijd alleen maar gegroeid. Wij konden meer pakketten uitdelen dan voor de 

pandemie, maar nog veel mooier was het om te merken dat het Zeemanshuis en de zeevarenden bij 

mensen en organisaties in de omgeving bekend waren, mede dankzij de zichtbaarheid in de lokale 

media. Er waren veel initiatieven voor het ophalen van spullen en geld, onder andere een inzamelactie 

van watersportwinkel Boone in Middelburg. Dit initiatief kwam geheel vanuit de kant van de winkel. 

Een ander samenwerking bestond tussen zeilmakerij Van de Gruiter in Vlissingen en verschillende 

particuliere inzamelpunten. Het was hartverwarmend om te zien dat er met zeevarenden werd 

meegeleefd en dat mensen het gevoel hadden iets te geven aan zeevarenden als teken van dank. 

 

 

Paasactie 

In navolging van Pasen 2020 waar wij spontaan een aantal zeevarenden hebben verblijd met een bos 

tulpen en chocola deelden wij ook dit jaar met Pasen cadeaus uit. Veel dank aan Johan Geluk voor het 

organiseren van deze actie. 



 

  

 

 

 

 

Zichtbaarheid 

Ten slotte wil ik graag benoemen dat het pastoraat voor zeevarenden ook zichtbaar was in de 

omgeving buiten de haven. Naast de eerdergenoemde zichtbaarheid in de pers rond kerst zijn er drie 

gebeurtenissen of activiteiten te noemen: 

• Namens de Stichting werd er opnieuw een krans gelegd bij de Koopvaardijherdenking op de 

Boulevard in Vlissingen. 

• Op de eerste adventszondag werd met een kerkdienst de vernieuwde kapel in gebruik genomen; 

hierbij waren ook veel gemeenteleden uit de Protestantse Gemeenten Ritthem en Nieuwland 

aanwezig. 

• En ten slotte werd de samenwerking met Stefan Francke voortgezet voor de productie van video’s 

voor zeevarenden; deze video’s met een korte uitleg over een Bijbeltekst en een gebed worden 

inmiddels door een stabiel aantal mensen bekeken.  

Samenvattend was 2021 een jaar vol met activiteiten. In de 215 dagen waarin schepen werden 

bezocht, konden de bemanningen van 1.037 schepen worden bereikt. Daarbij zijn 1.740 simkaarten 

verkocht en 876 Bijbels en andere literatuur uitgereikt. Er vonden kerkdiensten plaats aan boord van 

schepen en er zijn veel waardevolle gesprekken gevoerd. De hoop is dat in het volgende jaar het 

Zeemanshuis zelf weer de functie kan krijgen die het is toebedeeld. Een huiskamer voor zeevarenden 

om een moment van rust en recreatie te kunnen pakken. Ook dit is een belangrijk onderdeel van het 

welzijnswerk. 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers van het Zeemanshuis. Zonder hen zou het simpelweg niet mogelijk 

zijn om zoveel te kunnen betekenen voor zeevarenden die te gast zijn in onze haven. Op naar volgend 

jaar. 

Pascal Handschin, Havenpastor 

  



 

  

 

 

 

 

Organisatie 
In 2021 waren de rollen binnen de stichting als volgt samengesteld: 

 

Raad van toezicht 

• Annemieke van Woercom-Kats, voorzitter 

• Rob Verwilligen 

• Adrijana Bradara 

 

Bestuur 

• Marianne Kloosterboer, voorzitter 

• Dave de Lijzer, penningmeester 

• Wilma Boonstra, secretaris 

• Henk Daniëlse, PR en sponsoring 

• Guus Cleophas, onderhoud gebouw en bus 

Eind 2020 heeft de secretaris aangegeven per 1 januari 2022 te stoppen met haar werkzaamheden. 

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd, waarvan drie keer samen met de Raad van Toezicht. Bij de 

vergaderingen zijn de administratieve kracht en de havenpastor aanwezig als adviseurs. 

 

Aandachtspunten van het 
bestuur voor 2021 

• We blijven ons bezig houden met een 

actief sponsorbeleid. 

• De Nederlandse Zeevarenden Centrale 

houdt zich bezig met structurele 

financiering voor de Zeemanshuizen. 

Hier zijn wij ook bij betrokken. 

• Wat hebben zeevarenden nodig en wat 

willen ze? Door middel van een enquête 

proberen we erachter te komen waar 



 

  

 

 

 

 

de prioriteiten van de zeevarenden liggen en hoe wij daarin kunnen voorzien. 

• Samenwerken met de Zeemanshuizen van Terneuzen en Gent. 

• Zorgen voor voldoende vrijwilligers. 

• Meer zichtbaarheid op sociale media LinkedIn en Facebook, en meer bezoekers naar de website 

leiden. 

Vertegenwoordigingen 

• De voorzitter en penningmeester zitten in het bestuur van de Stichting Vrienden van The Mission. 

Hieronder valt het pastoraat. 

• De voorzitter is ook voorzitter van de Nederlandse Zeevarenden Centrale. Ook bestuurslid Henk 

Daniëlse heeft zitting in dit bestuur. Bij deze centrale zijn alle Nederlandse Zeemanshuizen 

aangesloten. 

 

Medewerkers en vrijwilligers 

Op 31 december 2021 waren er vier medewerkers in dienst, twee barmedewerkers, een administratief 

medewerkster en de havenpastor. 

Zonder vrijwilligers kan het Zeemanshuis niet bestaan. Zij zetten zich belangeloos in voor de bar, de 

winkel, chauffeur, klusjesman, scheepsbezoeker of het bestuur. In 2021 waren er ruim 45 vrijwilligers 

actief. Toch waren we ook in 2021 voortdurend bezig om nieuwe vrijwilligers te werven, er kunnen 

altijd nog meer mensen bij. De vrijwilligers komen enkel keren per jaar bij elkaar, meestal met een 

vertegenwoordiger van het bestuur, om verschillende lopende zaken over de organisatie door te 

nemen. 

Met kerst hebben alle vrijwilligers en medewerkers een VVV-bon als bedankje voor al hun 

werkzaamheden gehad. Net als vorig jaar zijn die ook dit jaar weer bekostigd door de Prins Hendrik 

Stichting. 

 

Communicatie 

Vier keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit. Die gaat naar alle donateurs, sponsoren, 

belangstellenden, vrijwilligers en medewerkers. Communicatie verloopt ook via de kerkbladen en via 

de sociale media zoals LinkedIn en Facebook. De website is vernieuwd en daar staat de laatste 

informatie op. 

  



 

  

 

 

 

 

Sponsorbeleid 
 

Het sponsorbeleid is niet veranderd, we richten ons op een breed draagvlak binnen de 

havengemeenschap. De diensten die wij hiervoor kunnen terug 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 bijvoorbeeld een operationeel 

overleg, scholing van werknemers of receptie waarbij ook onze bar ter beschikking staat. 

• Vermelding van logo/naam op onze Wall of sponsors in het Zeemanshuis. 

• Drie à vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst zoals een nieuwjaarsborrel of een BBQ. 

• Vanaf € 1.000,-, een logo op onze bus, die dagelijks door het havengebied in Vlissingen rijdt en af 

en toe ook in Terneuzen. 

• Mogelijkheid van verspreiden van foldermateriaal van het bedrijf op een folderzuil in de hal van 

het Zeemanshuis. 

• Vermelding van de sponsor op onze website. 

• Gebruik van onze ruimten tegen een zeer gunstig sponsortarief. 

 

Sponsoring kerstpakketten 

De kerstpakkettenactie was ook in 2021 weer een groot succes. Er zijn bijna 700 pakketten door 

vrijwilligers gemaakt en bij de schepen bezorgd. Bedrijven kwamen spontaan artikelen brengen of 

boden aan om financieel te ondersteunen. 



 

  

 

 

 

 

Sponsoren 

Dit jaar mochten we onderstaande bedrijven en organisaties tot onze sponsoren rekenen. 

 
Access World 

Ask and Find Offshore Recruitment 

Begijn Bedrijfsmakelaardij 

Boluda Towage 

Damen Shiprepair 

Dawn 

De Prins Hendrik Stichting 

Delta Marine Crewing 

Delta Zakelijk 

Deme 

Dutch Marine 

Dutch Offshore Contractors 

Flushing Shipping Agency 

Gemeente Borsele 

Gemeente Vlissingen 

Gnaut – Nautische Dienstverlening 

Hoondert 

Insign 

Interdelta 

Kamps Straalbedrijf 

Lineage 

Lionsclub Borsele 

Loodswezen Scheldemonden 

Martens Cleaning 

Multraship Towage & Salvage 

 

Nederlandse Zeevarenden Centrale 

North Sea Ports 

Oceanwide Expeditions 

Oliehandel Dekker 

Oudkerk 

Ovet 

Ovet Shipping 

Rabobank 

Rederij Denick 

Rotary Vlissingen 

Royal Boskalis Westminster 

Ship and Port Solutions 

Shipyard Reimerswaal 

Stichting Moerman Promotie Vlissingen 

Stichting Van de Sande Vlissingen 

Stout Pijpleiding 

STT 

TOS 

Verbrugge International 

Verbrugge Marine 

Vlissingse Bootliedenwacht 

Wilhelmsen Ship Service 

Zeeland Bunkering 

Zeeland Refinery 

  



 

  

 

 

 

 

Financieel Jaarverslag 
 

Toelichting 

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een verlies van EUR 27.300. Evenals in 2020 waar een 

vergelijkbaar verlies werd gemaakt, was het zeemanshuis door Corona een groot deel van het jaar 

gesloten of beperkt geopend. Dankzij de NOW-steun van de overheid van EUR 26.500 kon het verlies 

enigszins beperkt worden. De liquiditeitspositie van het zeemanshuis is ondanks de verliezen intact 

gebleven en bedroeg per balansdatum EUR 57.600. 

Door de opeenvolgende verliesjaren is het eigen vermogen van de stichting inmiddels afgenomen tot 

EUR 77.900. In 2021 is door de NZC het initiatief genomen om noodsteun te regelen voor alle 

Nederlandse zeemanshuizen. De beoordeling van de cijfers door een extern accountant heeft in 2022 

plaatsgevonden en momenteel wordt gewacht op de beslissing op het subsidieverzoek. Naar 

verwachting kan met de noodsteun het eigen vermogen van de stichting versterkt worden. 

 

  



 

  

 

 

 

 

Balans per 31-12-2021 (in euro’s) 

Vaste activa Ref. nr. 31-12-2021 31-12-2020 

Materiele vaste activa 1 45.675 65.872 

Vlottende activa    

Voorraden 2 16.010 8.803 

Vorderingen 3 200 8.518 

Liquide middelen 4 57.638 54.269 

Totaal vlottende activa  73.848 71.590 

Totaal activa  119.523 137.462 

    

Eigen vermogen    

Stichtingskapitaal 5 105.274 132.522 

Dotatie bestemmingsreserve 5 0 0 

Resultaat lopend boekjaar 5 -27.376 -27.248 

Voorzieningen    

Onderhoudsvoorziening 6 15.000 10.000 

Kortlopende schulden    

Overlopende passiva 7 26.625 22.188 

Totaal passiva  119.523 137.462 

 

  



 

  

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening per 31-12-2021 (in euro’s) 

 Ref. nr. 31-12-2021 31-12-2020 

Omzet 8 64.862 57.746 

Overige bedrijfsopbrengsten 9 44.737 41.704 

Totaal bedrijfsopbrengsten  109.599 99.450 

    

Inkoopwaarde van de omzet 10 24.160 20.845 

    

Brutomarge  85.439 78.605 

    

Personeelskosten 11 64.119 55.040 

Afschrijving vast activa 12 20.197 20.197 

Overige bedrijfslasten 13 30.170 27.934 

Totaal bedrijfslasten  114.486 103.171 

    

Bedrijfsresultaat  -29.047 -24.566 

    

Financiële baten en lasten 14 1.671 -2.682 

    

Resultaat boekjaar  -27.376 -27.248 

 

 

 


