Voorwoord en jaarverslag 2020
Voorwoord;
Het jaar 2020 was nog maar net begonnen, januari en februari zijn voor het
Droogdok de rustige maanden, toen we in maart geconfronteerd werden met
de 1e intelligente lock-down. We hebben de adviezen van de Museum
Vereniging opgevolgd wat tot gevolg had dat we geen bezoekers voor onze
tentoonstelling en rondleiding konden ontvangen, dat de reserveringen bij het
verhuren van onze zalen geannuleerd werden en dat ook de reserveringen voor
het dokken van schepen werden geannuleerd. In juni zijn de regels versoepeld
en konden we met de nodige beperkingen toch onze activiteiten opstarten en
uitvoeren. De animo om het Droogdok te bezoeken viel in de zomermaanden
eigenlijk niet tegen maar de verliezen van het 1e halfjaar hebben we niet
kunnen goedmaken. Toeristen, maar ook eigen bewoners van onze gemeente,
waren terughoudend om naar het Droogdok te komen. En de groepen die
normaal vooral in voor- en najaar langskomen, konden we nu niet plaatsen
vanwege de beperkingen. Het verhuur van zalen is in de zomermaanden altijd
al wat minder en bleef in het najaar sterk achter bij de verwachtingen. Het
dokken van schepen trok in de zomer en zeker na de zomer gelukkig weer aan.
Enkele in het voorjaar geplande dokkingen hebben alsnog in het najaar
plaatsgevonden. Het hoogtepunt was het binnenhalen van de Shtandart, dit
leverde prachtige plaatjes op. Met het opnieuw aanscherpen van de
maatregelen hebben ons doen besluiten om het bezoekerscentrum vanaf 1
november te sluiten en voorlopig tot 1 maart gesloten te houden. Dat
betekend geen bezoekers en geen verhuur van zalen. Het dokken van schepen,
wat vooral in de buitenlucht plaatsvindt is tot het einde van het jaar
doorgegaan.
Onze vrijwilligers hebben zich altijd bereid verklaart om toch aanwezig te zijn
op de momenten dat we open waren, ook ten tijde dat de bezoekers aantallen
gering waren. Ook zijn wij blij dat er binnen onze vrijwilligersgroep geen
besmettingen hebben plaatsgevonden en werden alle regels zoals afstand
houden , handen wassen en mondkapjes dragen goed nageleefd. Wij bedanken
de vrijwilligers voor hun inzet. Laten we hopen dat 2021 weer een “normaal”
jaar wordt.
Missie
De missie van het Droogdok Jan Blanken is om een recreatief, educatief &
historisch-museaal perspectief te realiseren. Het Droogdok Jan Blanken vormt
een onlosmakelijk onderdeel van de Vesting van Hellevoetsluis en is een

belangrijk cultuurhistorisch monument en een unieke bezienswaardigheid
binnen de Vesting als geheel.
Het beleid van de Stichting Droogdok Jan Blanken is er op gericht dat een
bijdrage wordt geleverd aan leefbaarheid, de aantrekkelijkheid en de nationale
en internationale bekendheid van Hellevoetsluis door de unieke historische,
maritieme en ecologische aspecten die aan Hellevoetsluis en omstreken
verbonden zijn onder de aandacht te brengen van het brede publiek en
daarmee Hellevoetsluis te maken tot een plaats waar men graag woont en die
door bezoekers (toeristen) hoog wordt gewaardeerd.
Visie
De Stichting Droogdok Jan Blanken streeft naar continue verbetering bij de
invulling van haar doelstellingen. Behoud, zorg en aanzet tot verdere
ontwikkeling en verhogen van de attractieve waarde zijn de hoofdzaken van de
visie op de toekomst. Hierin begrepen is het educatieve museale onderdeel van
de doelstellingen van het Droogdok Jan Blanken, het tonen van een werkend
monument. Stichting Droogdok Jan Blanken heeft haar eigen taak in het
uitbouwen van het museaal beleid van het Droogdok. Verdere uitbouw van
deze taken en activiteiten dient in relatie te staan tot het evenementenbeleid,
het toeristisch-recreatief beleid, het cultuurbeleid van de gemeente
Hellevoetsluis.
Algemeen
Al enkele jaren werkt Stichting Droogdok Jan Blanken eraan om als organisatie
steeds meer op eigen benen te staan en financieel minder afhankelijk van
gemeentelijke subsidie te zijn. Voor een cultureel erfgoed organisatie blijft het
verkrijgen van subsidie onontbeerlijk omdat de onderhoudskosten van een
cultureel erfgoed erg hoog liggen. Daarom zoekt de Stichting, naast de
structurele subsidie, steeds naar de mogelijkheden om een kostendekkende
exploitatie te creëren. Wij streven ernaar om met realisering van initiatieven
die met voornoemd doel zijn ontwikkeld, de aantrekkelijkheid van het
bezoekerscentrum en het buitenterrein te vergroten.
In 2020 is gestart met uitvoering van het Ondernemingsplan Fortresse Holland,
waarin, naast het Stadsmuseum en Ramtorenschip Buffel, het Droogdok Jan
Blanken één van de deelnemende partijen is. De gemeente Hellevoetsluis heeft
een subsidie verstrekt die het mogelijk heeft gemaakt om met ondersteuning
een professionele kwartiermaker en een aantal andere professionals uitvoering
te geven aan de beschreven plannen.

Met de andere musea en instellingen binnen de Hellevoetse Vesting en met de
Stichting Promotie Hellevoetsluis is dit verslagjaar beperkt overleg geweest.
Waar het normaal gaat over promotionele activiteiten ging het dit jaar vooral
om afstemming te vinden hoe de beperkende maatregelen toegepast moesten
worden. Ook was er dit jaar regelmatig overleg met Stichting Top Voorne
Putten, nu niet gericht op de marketing organisatie voor de recreatieve markt
op ons eiland maar op het toepassen van de opgelegde beperkingen. Zij waren
onze belangbehartiger bij de veiligheidsregio. Er is veelvuldig overleg geweest
met de gemeente Hellevoetsluis over onderhoud van het droogdok en de
klimaat beheersing die in het bezoekerscentrum ontbreekt. De in bruikleen
zijnde museale objecten zijn om deze reden eind van het jaar teruggegaan
naar de bruikleengever, het Rijksmuseum te Amsterdam. Daar zijn de objecten
in depot gegaan en komen terug zodra de verbouwingsplannen vanuit het plan
Fortresse Holland zijn gerealiseerd en de bewaar-condities binnen de normen
van het Rijksmuseum vallen. Ook is er dit jaar veel contact geweest met
Erfgoedhuis Zuid Holland. Deze contacten waren vooral gericht op het
ondersteunen van de erfgoed/cultuur sector en advisering over de te nemen
maatregelen. Wij danken de genoemde instanties voor hun betrokkenheid.
Behoudens de “griezel - bibbertocht” en “open monumenten dag” zijn alle
geplande evenementen en activiteiten om de wel bekende redenen niet
doorgegaan. Het aantal bezoekers aan ons terrein is dan ook fors
teruggevallen.

Vrijwilligers
Binnen het Droogdok Jan Blanken zijn momenteel 43 vrijwilligers actief.
Vrijwilligers worden ingezet bij het dokken van schepen, bij het verzorgen van
rondleidingen en treden op als gastheer of –vrouw voor publiek die een bezoek
brengen aan het bezoekerscentrum.
De intake van vrijwilligers is een verantwoordelijkheid van de directeur die
samen met de voorzitter van de vrijwilligers de intakegesprekken voert.
Vrijwilligers ontvangen een uren gerelateerde vrijwilligersvergoeding . Daar
waar nodig ontvangen de vrijwilligers passende bedrijfskleding in bruikleen.
Voor medewerksters en vrijwilligers zijn ook in 2020 BHV cursussen
georganiseerd.

Gezien de beperkingsmaatregelen rond corona hebben er dit jaar geen
informatie avonden voor de vrijwilligers gehouden over ontwikkelingen in en
rond het droogdok. Wel hebben we met regelmaat een nieuwsbrief doen
uitgaan.
Per ultimo 2020 zijn 4 bestuursleden actief. Bestuursleden ontvangen geen
vergoeding.

Jaarrapportage
De jaarrapportage over het jaar 2020 wordt overeenkomstig de wens van de
gemeente in dezelfde indeling gepresenteerd als die van de prestatie-eisen
zoals vermeld in de subsidiebeschikking:

Het beheren en exploiteren van Droogdok Jan Blanken en omliggend terrein,
gelegen aan de Dokweg 5 te Hellevoetsluis met alle daarbij behorende
voorzieningen en installaties binnen de door de gemeente toegekende
budgetsubsidie.
Uitkomsten
Door de coronacrisis is het resultaat wat achter gebleven bij de raming
Bij het dokken van schepen was dat meer dan 25% en bij verhuur,
rondleidingen, bezoekers en horeca ruim 50%
Dit resulteert in een verlies van € 14.151.
Het omzetverlies was te gering om gebruik te maken van de steunmaatregelen
van de overheid.
Door middel van tenminste 20 dokkingen laten zien dat schepen nog steeds
gedokt kunnen worden als ruim 200 jaar geleden
Dit jaar zijn er 17 schepen gedokt. Droogdok Jan Blanken hanteert hiervoor een
tarievenstelsel dat vergelijkbaar is met dat van andere “historische”
scheepswerven en niet te vergelijken is met commerciële scheepswerven. Ons
gemiddelde ligt rond het aantal van 25 schepen wat we dit jaar om de bekende
reden niet hebben gehaald.

Het faciliteren van 130 betaalde rondleidingen door het droogdok
Gedurende het verslag jaar hebben 697 personen van de rondleiding genoten.
De groepsgrootte varieerde van 2 tot wel 8 personen per rondleiding. Vorig
boekjaar (2019) waren er wel groepen met meer dan 80 personen.

Het realiseren van een bezoekers aantal in het droogdok Jan blanken van
minimaal 13000 t.b.v. culturele/museale activiteiten/evenementen
Veel mensen bezoeken het dokterrein en het bezoekerscentrum om zeer
uiteenlopende redenen. Het zijn de schippers en bemanningsleden die aan hun
schepen werken. Het zijn de werknemers van Ipse de Bruggen en de leden van
de 2 verenigingen die in het bezoekerscentrum gehuisvest zijn. Het zijn de
deelnemers van vergaderingen en presentaties die in het bezoekerscentrum
plaatsvinden. Het zijn de bewoners en toeristen die komen kijken naar het
dokken van schepen. Wij schatten in dat plusminus 18.000 bewegingen in en
op het terrein van Droogdok Jan Blanken hebben plaatsgevonden.

Het terrein van het Droogdok is vrij toegankelijk. Voor bezoek aan het museale
deel van het bezoekerscentrum wordt entree gevraagd. Dit verslag jaar hebben
751 betalende bezoekers het bezoekerscentrum bezocht. Samen met het
bezoekers aantallen voor de rondleidingen, gebruikers van de zalen, schatten
wij in dat 2.300 mensen in het bezoekerscentrum zijn geweest.

Het opwaarderen zowel kwalitatief als kwantitatief (bezoekersaantallen) van
het museale product Jan Blanken
Het jaar 2020 was in museaal opzicht een verloren jaar vanwege de bekende
beperkende maatregelen. Nieuwe ontwikkelingen, specifiek gericht op het
Droogdok Jan Blanken hebben niet plaatsgevonden. Binnen de samenwerking
met het Stadsmuseum en de Buffel zijn wel veel plannen ontwikkeld. De

verwachting is dat in 2022 deze grootse plannen uitgevoerd kunnen gaan
worden.

Het opstellen en uitvoeren van een educatief plan ten behoeve van het basis
en voortgezet onderwijs.
Begin januari 2016 is het educatiepakket ‘Dokwijzer’ door de burgemeester van
Hellevoetsluis officieel in gebruik gesteld. Dit educatiepakket is in
samenwerking met de gemeente en het Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkeld
ten behoeve van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Geen enkele
basisschool heeft dit jaar een bezoek aan ons kunnen brengen om deze
educatieve beleving mee te maken.
In januari zijn er wel enkele klassen van het voortgezet onderwijs op bezoek
geweest, dit waren 50 leerlingen.

Het faciliteren van minimaal twee leerwerk trajecten
Het Scheepvaart en Transport college is dit jaar toch nog met 1 groep actief
geweest in het kader van een leerwerk traject, waarbij het werkelijk dokken
van een schip in overleg met onze dokmeester en hun leraren door de
studenten is uitgevoerd.
De samenwerking met het Jacob van Liesveld met Boleslaw Krzywousty High
School Naklo nad Notecia uit Polen is dit jaar niet doorgegaan.

Het faciliteren van minimaal vijf culturele/ museale
activiteiten/evenementen
Geplande activiteiten waren;









Alz … in de Vesting
Griezel en bibbertocht
Paaspuzzeltocht
Deelname aan de Vestingdagen
Erfgoed met Klasse
Open Monumentendag
Kerkdienst in het Timmerdok
Kinderspelmiddag

= geannuleerd
= gehouden op 8 februari
= geannuleerd
= geannuleerd
= geannuleerd
= gehouden op 12 september
= geannuleerd
= geannuleerd








Optreden van fanfare in het dok
Shantykoren festival
Wild op de Wallen
Vestingcode
Burendag
Kerstviering voor bewoners van
verzorgingshuizen

= geannuleerd
= geannuleerd
= geannuleerd
= geannuleerd
= geannuleerd
= geannuleerd

Het creëren en versterken van samenwerkingsverbanden met culturele-,
museale- en onderwijs instellingen (waaronder het participeren in en
meewerken aan activiteiten van de musea)
Het bestuur als mede de directie staan ongewijzigd positief ten opzichte van
elke vorm van samenwerking. Er is veelvuldig overleg geweest met het
Stadsmuseum en de Buffel binnen de samenwerking van Fortresse Holland.
Overleggen met het Museum Platvorm, met TOP Voorne-Putten, met Promotie
Hellevoetsluis, met Hollandia Netwerk en met Erfgoedhuis Zuid Holland waren
beperkt. De bijeenkomsten die wel doorgingen werden veelal digitaal gevolgd.
Bij 2 nieuwe netwerken zijn we aangesloten die voor ons van groot belang gaan
worden t.w. de Regio deal met de gemeenten rond het Haringvliet en NL Delta,
het orgaan dat werkt aan de totstandkoming van een groot nationaal park.
Het faciliteren van tentoonstellingen en exposities door de gemeente en/of
andere organisaties
Wij hebben geen wisseltentoonstellingen en exposities kunnen organiseren.

De stichting levert eens per drie maanden een rapportage aan waarin zowel
inhoudelijk als financieel de stand van zaken wordt weergegeven.
Er wordt driemaal een MARAP gemaakt en een jaarrekening/verslag. De
MARAP’s worden veelal in het bestuurlijk overleg met de wethouder en het
hoofd van de afdeling TECS besproken. De stichting voert ten minste twee maal
per jaar bestuurlijk overleg met de gemeente. Dit overleg wordt geïnitieerd
door de wethouder/portefeuillehouder.

Het verhuren van ruimte aan Ipse de Brugge, de Modelbouwvereninging en
de Electronicaclub.
De plannen van Fortresse Holland vorderen gestaagd. Dit betekend dat met de
huurders gesprekken zijn gevoerd. Voor de Modelbouwvereniging en de
Electronica club is de huurovereenkomst opgezegd zodat zij per ultimo 2021 de
gehuurde ruimtes leeg moeten opleveren. Met Ipse de Bruggen zijn de
gesprekken nog lopende.

Het verhuren van het bezoekerscentrum op incidentele basis: gemiddeld 1
conferentie en minimaal vier kleine verhuringen per maand Daarbij lettende
op het voorkomen van oneerlijke concurrentie.
Onze zalen zijn dit jaar 32 keer verhuurd. Deze verhuur was hoofdzakelijk voor
de zakelijke markt die met een beperkt aantal personen een vergadering of
bijeenkomst kon plannen. Met de richtlijn vanuit de museum vereniging om
per bezoeker een bewegingsruimte van 10m2 aan te houden, gaf de nodige
beperkingen. Het verzorgen van lunches en andere horeca gerelateerde zaken
konden in zeer beperkte mate toegepast worden.

De voorzitter
J.H. van Kerkhof

