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Verslag over het boekjaar 2021

Inleiding
Ter voldoening van het bepaalde in artikel 9 punt 2 van de statuten hierbij het verslag en de financiële
verantwoording van het boekjaar 2021.
Bestuur
Samenstelling van het bestuur in de periode 1 januari 2021 en de datum van dit verslag:
E.S. van Eijck van Heslinga

Voorzitter (bestuurder C)

D.E. Sikkens

Secretaris/penningmeester (bestuurder N)

R.H. Mars

Lid (bestuurder A); aangetreden per 8 december 2020

R.P.M. van Slobbe

Lid (bestuurder B)

R.P.M. de Kuyper

Lid (bestuurder D)
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JAARVERSLAG
De collectie van Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd (‘Stichting’) betreft het culturele erfgoed van de
Koninklijke Nedlloyd en haar voorgangers. Zij omvat een paar duizend voorwerpen, in langjarige bruikleen
gegeven aan Maritiem Museum Rotterdam en Het Scheepvaartmuseum.
De belangrijkste doelstellingen van de Stichting zijn behoud, beheer en toegankelijkheid van de collectie.
Behoud door de onderbrenging van de collectie in de Stichting en beheer door bruikleen aan de musea. De
collectie is toegankelijk door tentoonstelling van voorwerpen en – in beperkte omvang – langs digitale weg.
In het kader van de gewenste continuïteit van bestuur en collectiebeheer zijn de Vereeniging Nederlandsch
Historisch Scheepvaartmuseum, Stichting Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-lands zeedienst en Stichting
Bevordering van Volkskracht, partijen betrokken bij het bezit, behoud en beheer van Nederlands maritiem
erfgoed respectievelijk de ondersteuning daarvan, bereid gevonden een voordrachtrecht voor de benoeming
van elk een bestuurder te aanvaarden (respectievelijk bestuursleden B, C en D). Bestuurder A is benoemd op
voordracht van het bestuur van de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds; bestuurder N is zonder voordracht door
het bestuur benoemd.
Het bestuur van de Stichting wordt bijgestaan door een administrateur (Tom Pellis, medewerker Finance &
Control Stichting Nedlloyd Pensioenfonds) en functionarissen van de beide musea.
De Stichting heeft de ANBI-status (een het algemeen nut beogende instelling). Daardoor kan zij belastingvrij
schenkingen en legaten ontvangen en verrichten.
Het benoemingsschema van het bestuur is aan dit jaarverslag gehecht als Bijlage I.
Contacten met de musea
De Stichting onderhoudt nauwe contacten met de bruikleners van de collectie, de beide maritieme musea in
Amsterdam en Rotterdam. De Stichting is patroon van het Maritiem Museum Rotterdam. Regelmatig wonen
bestuursleden openingen van tentoonstellingen, symposia en andere bijeenkomsten van de musea bij.
Toekomst
Eind 2019 is besloten een begin te maken met het Project SKN, met als doel 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
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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 grotendeels
stilgelegen. In de loop van 2021 is een externe projectleider aangesteld om het project verder te begeleiden.
Het rapport van de externe begeleider, opgesteld in samenspraak met de beide betrokken musea, zal op 13 april
2022 in het bestuur worden besproken, waarbij nadere besluiten zullen worden genomen over het vervolg van
het project.
Rotterdam, 13 april 2022.

Els van Eijck van Heslinga

Daniël Sikkens

voorzitter

secretaris/penningmeester
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Jaarrekening Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd
Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)
2021

2020

Vlottende activa
Nog te ontvangen rente

0
0

0
0

Saldo ING
Extrabonus zakenrekening ING

5.597
119.972
125.568

12.087
120.013
132.100

Totale activa

125.568

132.100

132.074
-6.518
125.556

134.133
-2.059
132.074

3
9
12

7
19
26

125.568

132.100

Liquide middelen

Eigen vermogen
Winstreserve
Batig/nadelig resultaat boekjaar

Kortlopende schulden
Bankkosten 4e kwartaal
Rente 4e kwartaal

Totaal passiva
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Rekening van baten en lasten
2021

2020

Baten
Intrest

0

0

Totaal

0

0

Verzekering collectie
Representatie MMR Affiche Bali hotel
Bankkosten
Betaalde rente
Website onderhoud
MMR Patroonschap
Crowfine - Verplaatsen boegdeel
Creative Consultancy - Plan schrijven
Kascommissie
Bestuurs- en representatiekosten

0
0
56
101
508
1.000
1.693
3.074
0
86

-301
182
48
74
889
1.000
0
0
9
158

Totaal

6.518

2.059

Saldo voordelig/nadelig

-6.518

-2.059

Lasten
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Benoemingsschema bestuur
Bestuurder:

Categorie:

Aftredend

C

1/1/2024

N

1/1/2023

D

1/1/2025

B

1/1/2027

per:
E.S. (Els) van Eijck van Heslinga
- op voordracht Stichting Vaderlandsch Fonds
- benoemd per 1 januari 2017 voor een periode van drie jaar
- herbenoemd per 1 januari 2020 voor een periode van vier jaar
D.E. (Daniël) Sikkens
- zonder voordracht
- benoemd per 1 januari 2018 voor een periode van vijf jaar
R.P.M. (Bob) de Kuyper
- op voordracht Stichting Bevordering van Volkskracht
- benoemd per 1 januari 2017 voor een periode van vier jaar
- herbenoemd per 1 januari 2021 voor een periode van vier jaar
R.P.M. (Rutger) van Slobbe

- op voordracht Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
- benoemd per 1 januari 2017 voor een periode van vijf jaar
- herbenoemd per 1 januari 2022 voor een periode van vijf jaar
R.H. (Rob) Mars

A

1/1/2026

- op voordracht Stichting Nedlloyd Pensioenfonds
- benoemd per 1 januari 2021 voor een periode van vijf jaar

1.

Geen statutaire beperking in aantal termijnen.

2.

In principe termijnen van vijf jaar, maar flexibel in verband met een gewenste
verscherving in de zin dat jaarlijks slechts één bestuurder terugtreedt.
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