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De collectie van de stichting is het culturele erfgoed van de Koninklijke Nedlloyd en haar 
voorgangers. Zij omvat ruim 1500 voorwerpen, in langjarige bruikleen gegeven aan Maritiem 
Museum Rotterdam en Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. 
 
De belangrijkste doelstellingen zijn behoud, beheer en toegankelijkheid. Behoud door de 
onderbrenging van de collectie in de stichting, beheer door bruikleen aan de musea, toegan-
kelijkheid door tentoonstelling van voorwerpen, o.a. in de Nedlloyd-vleugel van het Maritiem 
Museum Rotterdam. De beide musea kunnen door de verzekerden van het Nedlloyd Pen-
sioenfonds en oud-zeevarenden van Nedlloyd en haar voorgangers gratis worden bezocht. 
 
Het bestuur bestaat uit Dick Verbeek, voorzitter (voormalig Vice Chairman AON Group), Izak 
de Looff (voormalig loopbaanadviseur Koninklijke Nedlloyd), Gert van Maanen (voormalig 
directeur Nedlloyd Rederijdiensten), Ton Zimmerman (secretaris bestuur en voormalig 
directeur Nedlloyd Pensioenfonds) en Paul Zwolsman (voormalig secretaris Raad van 
Bestuur Koninklijke Nedlloyd).  
 
Ton Zimmerman is per 1 januari 2016 herbenoemd voor 5 jaar. 
 
Het bestuur wordt bijgestaan door een administrateur (Tom Pellis, medewerker Finance & 
Control Nedlloyd Pensioenfonds) en enige adviseurs, onder wie Jacq. v.d. Hidde (voormalig 
conservator collectie Koninklijke Nedlloyd) en functionarissen van de beide musea. De 
website, www.kunstbezitnedlloyd.org, wordt beheerd door Web for all bv. Stichting 
Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd heeft de ANBI-status (een het algemeen nut beogende 
instelling). Daardoor kan zij belastingvrij schenkingen en legaten ontvangen en verrichten. 
 
Over 2015 zijn de volgende activiteiten en gebeurtenissen vermeldenswaard. 
 
subsidies / bijdragen 
Ten behoeve van de uitgave van deel 16 uit de serie Nederlandse koopvaardijschepen gewijd 
aan de schepen van Nedlloyd Lijnen, P&O Container Line en (voor zover Nederlands gevlagd) 
Maersk Line over de periode 1970-2015 van de hand van Dick Gorter werd een bijdrage 
verleend van € 9.500. 
 

Het Maritiem Museum Rotterdam werd een bijdrage toegezegd van 5 x € 1.000 over de jaren 
2016 t/m 2020 waarmee de stichting patroon het museum werd voor deze periode. 
 
restauraties 
In 2015 werd het model van de Neerlandia gerestaureerd. 
 
vervreemding voorwerpen uit de collectie 
Twee buiten de bruikleen aan beide musea vallende voorwerpen werden vervreemd, één door 
verkoop (scheepsmodel P&O Nedlloyd Southampton) en één door schenking (scheepsbel 
Osaka Bay). Enige dubbele en overbodige voorwerpen werden ter veiling verkocht. 
 
contacten met de musea 
De stichting onderhoudt nauw contact met de bruikleners van de collectie, de beide 
maritieme musea in Amsterdam en Rotterdam. Regelmatig wonen bestuursleden openingen 
van tentoonstellingen, symposia en andere bijeenkomsten van de musea bij. De musea 
presenteren jaarlijks een collectie-overzicht. 
 



jaarrekening 
Jaarrekening en boekhouding worden door een kascommissie (momenteel bestaande uit de 
heren H.P.J. Denessen en R.S. van der Kamp) gecontroleerd.  
 
toekomst 
In het kader van de gewenste continuïteit van bestuur en collectiebeheer zijn in het 
verslagjaar gesprekken gevoerd met Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart-
museum, stichting Vaderlandsch Fonds en stichting Bevordering van Volkskracht, alle partijen 
betrokken bij het bezit, behoud en beheer van Nederlands maritiem erfgoed respectievelijk 
de ondersteuning van zulke activiteiten, resulterende in de aanbieding van een voordrachts-
recht aan elk van deze partijen voor de benoeming van elk een bestuurder. Naar 
verwachting zal dit resulteren in uitbreiding van het bestuur in 2016.  
 
 
Rotterdam, 11 mei 2016 
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