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EVALUATIE BELEIDSPLAN ANBI 2021 
TOEKOMSTVERKENNING 

  
 
In de Evaluatie Beleidsplan ANBI 2018/Toekomstverkenning is aangegeven dat gewerkt zou gaan worden aan 
een verkenning van de toekomst van de Nedlloyd Collectie en de toekomst van de Stichting. Onder punt 5b 
van deze Evaluatie is daarover het volgende opgenomen: 

 
‘Met de voordracht en benoeming van nieuwe bestuurders als hierboven vermeld is de continuïteit van 
bestuur en collectiebeheer in een breder en toekomstbestendig kader gebracht. De ondersteuning van 
organisaties gericht op bezit, behoud en beheer van Nederlands maritiem erfgoed dan wel de onder-
steuning daarvan alsmede van de door hen voorgedragen ter zake deskundige bestuurders zal naar 
verwachting de Stichting in staat stellen haar doelstellingen ook op lange termijn te kunnen blijven 
nastreven. De vorm waarin dat het beste kan geschieden zal in 2019 onderwerp van nadere aandacht zijn.’ 
 

In december 2019 is besloten om ter nadere invulling van deze toekomstverkenning het Project SKN te 
starten. Doel is de collectie van de Stichting als onderdeel van de algemene ontsluitingscontext maritieme 
collecties voor alle informatiezoekers toegankelijk te maken door deze collectie qua behoud, beheer en 
ontsluiting (inclusief digitalisering) volgens het kwaliteitskader 2020 van de Museumnorm te bewerken. Het 
bestuur van de Stichting is opdrachtgever, het Maritiem Museum Rotterdam en Het Scheepvaartmuseum zijn 
de opdrachtnemers. Begin 2020 hebben vertegenwoordigers van de Stichting en de beide musea een eerste 
aanzet gegeven aan de verdere invulling van het projectplan (opzet/organisatie, technische 
randvoorwaarden, tijdpad/planning, uitvoering en kosten/-financiering). Als gevolg van de Covid-19 
pandemie hebben de werkzaamheden van het projectteam vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen. Eind 
2021 is het projectteam weer actief geworden. 
 
Inmiddels heeft het bestuur als uitkomst van de eerste fase van het project besloten voor een aantal objecten 
het volledige proces van registratie (inclusief eventuele restauratie en fotografie) te doorlopen, om tot een 
betere inschatting van de kosten van het gehele proces te komen, om vervolgens op basis hiervan subsidies 
aan te vragen. De uitvoering hiervan zal in het tweede en derde kwartaal van 2022 plaatsvinden. 
 
De samenstelling van het bestuur en de namen van de adviseurs staan vermeld op de website van de 
Stichting (onder ‘Stichting’). 

 
Voor het overige wordt verwezen naar de Evaluaties Beleidsplan ANBI 2018 & 2019/Toekomstverkenning.  
 

 
 


