Financieel Jaaroverzicht Historische Scheepswerf C.A. Meerman
Zoals reeds gemeld is het afgelopen jaar, evenals vorig jaar druk, druk geweest, en heeft het aantal
bezoekers de stoutste verwachtingen van bestuur en rondleiders/vrijwilligers overtroffen. Vooral het
aantal groepen dat de werf bezocht is toegenomen in vergelijking met vorig jaar.
Het museumweekend en enkele afgehuurde open dagen brachten reeds in de maand april ruim 900
bezoekers over de “museumvloer”.
De Visserijdag van Arnemuiden (22 juni) vormde met een kleine 1700 bezoekers een record. In die
maanden brachten ook diverse groepen van behoorlijke omvang een bezoek aan de werf naast de
individuele bezoekers uiteraard. Op 13 juli vierden we het 250-jarig bestaan van de werven, en
ontvingen op die dag een kleine 1600 bezoekers. Daarna werden de monumentendag en de ”open”
monumentendag van 16 november boven verwachting met elk ruim 300 bezoekers bezocht.
Het kon niet op dit jaar en zodoende hebben we een record aantal bezoekers gehad van 6571. Oor
de komende jaren wordt het uiteraard een uitdaging om de komende jaren dit aantal te
consolideren dan wel omhoog te “krikken”.
Op het financiële vlak is er eveneens het één en ander gepasseerd.
Ten behoeve van het 250-jarig bestaan is in 2012 reeds gestart met de inrichting van een geschikte
tentoonstellingsruimte in de voormalige secretarie van de v.m.gemeente Arnemuiden. Deze ruimte
is vanaf 2012 volledig bij het Museum Arnemuiden gevoegd. Daarin is o.a. een behoorlijke ruimte
voor de Scheepswerf beschikbaar gesteld.
In 2013 is de inrichting van de ruimte (€ 3.084,-) en de tentoonstelling (€ 1.150,-)uitgevoerd.
Verder is er zo’n € 2.900,- uitgegeven ten behoeve van:
• Voor het definitief inrichten van een dvd-film in de Zaagloods;
• Vernieuwen vloerbedekking in de hal;
• Akoestische voorzieningen in de vergaderzaal;
• Voor het aanschaffen en monteren van elektriciteitsmeters;
• Het dichtmaken van de veranda met verplaatsbare schotten.
Er is in 2012 eveneens een start gemaakt met een samenwerkingsverband in het kader van het
gezamenlijk presenteren in de media met drie andere historische werven, te weten:
twee werven in Vlaanderen: Baasrode en Rupelmonde en de Historische haven Zierikzee.
Hiervoor is een Regionale subsidie ontvangen en heeft iedere werf daarin eveneens € 1.500,bijgedragen.
Mede dankzij de inkomsten uit het beschikbaar stellen van de werf voor een commerciële
scheepstimmerman kan het exploitatiejaar 2013 met een negatief exploitatieresultaat van slechts €
1364,- worden afgesloten.
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