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Verslag over het boekjaar 2018

Inleiding
Ter voldoening van het bepaalde in artikel 9 punt 2 van de statuten volgt bijgaand het verslag en de financiële
verantwoording van dit boekjaar.
Bestuur
Het bestuur is tussen 1 januari 2018 en de datum van dit verslag als volgt samengesteld:
E.S. van Eijck van Heslinga

Voorzitter / Bestuurder C

D.E. Sikkens

Secretaris-penningmeester / Bestuurder N

A.W.P.M. Zimmerman

Lid / Bestuurder A

R.P.M. van Slobbe

Lid / Bestuurder B

R.P.M. de Kuyper

Lid / Bestuurder D

De administratiewerkzaamheden werden in 2018 uitgevoerd door de heer A.A.P.M. Pellis, medewerker van
Stichting Nedlloyd Pensioenfonds.

Definitieve versie

JAARVERSLAG
De collectie van Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd (‘Stichting’) betreft het culturele erfgoed van de
Koninklijke Nedlloyd en haar voorgangers. Zij omvat ruim 1.500 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 toegankelijkheid door tentoonstelling van voorwerpen, o.a. in de Nedlloyd-vleugel van het Maritiem
Museum Rotterdam en 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).
Dick Verbeek is in december 2017 teruggetreden uit het bestuur en als voorzitter opgevolgd door Els van Eijck
van Heslinga. 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 website, , wordt
beheerd door Web for all bv (www.kunstbezitnedlloyd.org).
De Stichting heeft de ANBI-status (een het algemeen nut beogende instelling). Daardoor kan zij belastingvrij
schenkingen en legaten ontvangen en verrichten.
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.
Jaarrekening
Jaarrekening en boekhouding van de Stichting worden door een kascommissie gecontroleerd. De kascommissie
bestaat momenteel uit de heren H.P.J. Denessen en R.S. van der Kamp.
Toekomst
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 ondersteuning 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.
Rotterdam, 10 april 2019
Els van Eijck van Heslinga
voorzitter
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Daniël Sikkens
secretaris/penningmeester

Jaarrekening Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd
Balans per 31 december 2018
(vóór resultaatbestemming)
2018

2.017

14

81

Vlottende activa
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen bijdrage december vergadering

111

Liquide Middelen
Tegoed ING Bank
Extrabonus zakenrekening ING bank

18.046

15.540

120.000

150.242
138.060

165.974

Eigen vermogen
Winstreserve

153.424

166.110

Batig/nadelig saldo

-16.669

-12.686
136.755

153.424

Kortlopende schulden
Bankkosten 4e kwartaal
Rente 4e kwartaal
Kascommissie

9

9

21

19

175

100

57

1.028

1.043

2.100

Pezet Advies 4e kwartaal
Vergoeding bestuur
Representatie/afscheid

104

Subsidie Lanasta 'Hunzebooten'

3.500

Conservering globes

Totaal passiva
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5.690
1.305

12.550

138.060

165.974

Rekening van baten en lasten
2018

2.017

14

81

Baten
Intrest
Bijdrage december vergadering

111

Totaal

14

192

Lasten
Conservering globes
Bankkosten
Betaalde rente ING

0

5.690

38

26

60

33

Kosten kascommissie

172

38

Verzekeringskosten AON

301

301

Betaalde vergoedingen bestuur/adviseur

432

2.425

MMR Patroonschap

1.000

1.000

Website onderhoud

1.455

652

Representatiekosten/afscheid

2.225

2.713

Scheepsvaartmuseum bijdrage jaarboek 2018

5.000

0

Bijdrage uitgeverij ALK KPM en Lijnvaart Afrika

6.000

0

Totaal
Saldo voordelig/nadelig

16.683

12.878

-16.669

-12.686

Verklaring kascommissie
De kascommissie heeft in haar verklaring van 3 april 2019 de volgende conclusie vastgelegd:
‘Wij menen dat de administratie op deugdelijke wijze is gevoerd en dat de balans en rekening van baten en lasten
over de genoemde periode een getrouw beeld geven van de financiële positie van de Stichting.’
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