
Doelstellingen

Belangrijkste doelstellingen van de stichting zijn het beheer, behoud en toegankelijkheid van de
collectie.

De stichting heeft tot doel het behoud van en de toegang tot de collectie. Behoud door het bezit – en
eventuele uitbreiding daarvan - van de diverse voorwerpen en door het bijeenhouden van de
collectie als geheel en voorts door het plegen van onderhoud en restauratie; toegang door het
openstellen van de collectie voor (oud) Nedlloyd medewerkers alsmede voor andere
belangstellenden.

Mede daartoe heeft de stichting de collectie, haar destijds geschonken door Koninklijke Nedlloyd en
P&O Nedlloyd, in langjarige bruikleen gegeven aan de maritieme musea in Rotterdam en Amsterdam.
In 2004 is met financiële steun van Koninklijke Nedlloyd en het Nedlloyd Pensioenfonds een nieuwe
vleugel aan het Maritiem Museum Rotterdam geopend, de ‘Nedlloyd vleugel’. Aldaar wordt de
collectie in steeds wisselende samenstellingen permanent tentoongesteld.

Statutaire doelstelling

a. het verwerven, in stand houden en (doen) tentoonstellen van een verzameling scheepsmodellen,
schilderijen en andere voorwerpen verband houdende met schepen en  scheepvaart, welke (gaan)
behoren tot de historische collectie van Koninklijke Nedlloyd N.V. (de “Nedlloyd Collectie”) en het
behouden van de Nedlloyd Collectie als Nederlands maritiem cultuurgoed. Zij streeft dit doel
ondermeer na door:
- het beheren en inventariseren van de Nedlloyd Collectie;
- het op verantwoorde wijze (doen) bewaren, (doen) onderhouden en waar nodig (laten) restaureren
van de Nedlloyd Collectie; en
- het (doen) exposeren dan wel in bruikleen geven voor expositiedoeleinden van (een deel van) de
Nedlloyd Collectie.
b. het verlenen van financiële steun, daaronder expliciet begrepen het verlenen van financiële steun
aan derden, voor de verwezenlijking van de doelen als onder (a) omschreven, in het bijzonder de
ontsluiting van de Nedlloyd Collectie voor het publiek; en
c. voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk
kan zijn.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.


