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Doelstelling / Beleidsplan 

De Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum bezit een van de grootste en rijkste 
maritieme collecties ter wereld. De Vereeniging stelt zich ten doel het bijeenbrengen, in stand 
houden en uitbreiden van een verzameling voorwerpen, betrekking hebbende op de scheepvaart, 
zowel de hedendaagse als die van vroegere tijden, met het oogmerk deze verzameling in de 
gemeente Amsterdam voor het publiek ter bezichtiging te stellen. Zij zal haar uitzonderlijke 
verzameling in stand houden, uitbreiden en presenteren in duurzame samenwerking met Het 
Scheepvaartmuseum Amsterdam. 

Voorts heeft de Vereeniging ten doel het verrichten van alles wat kan strekken tot het verbreiden 
van kennis omtrent de vroegere en hedendaagse scheepvaart in de ruimste zin van het woord, door 
het houden van cursussen, voordrachten en demonstraties, het scheppen van gelegenheid tot het 
ontvangen van onderwijs en alle andere wettige middelen, aan dit doel bevorderlijk, hetzij alleen, 
hetzij in samenwerking met andere instellingen, lichamen en personen. 

De leden van het Vereeniging zijn ook "vrienden" van Het Scheepvaartmuseum. Door bijdragen 
(contributies, donaties, schenkingen, legaten) aan de Vereeniging helpen de vrienden de 
doelstellingen te realiseren. In bredere zin helpen zij Het Scheepvaartmuseum aan een zo groot 
mogelijk publiek te laten zien hoe belangrijk de zee en scheepvaart voor Nederland zijn geweest. 

De Vereeniging heeft haar collectie in bruikleen gegeven aan de Staat der Nederlanden. Deze heeft 
het beheer en de presentatie van de voorwerpen opgedragen aan Het Scheepvaartmuseum 
Amsterdam. Het Museum hanteert voor het beheer de geldende internationale normen. Het 
Museum beschikt over een gedreven staf met grote professionele deskundigheid. Derhalve volgt de 
Vereeniging met louter toeziende betrokkenheid hoe het Museum zijn opdracht uitvoert. 

Criteria voor het verwerven of afstoten van voorwerpen liggen vast in een collectiestrategie, die het 
Museum ontwikkelt en de Vereeniging accordeert. Voor het uitbreiden van de collectie stelt de 
Vereeniging een jaarlijks bedrag beschikbaar. Indien voor bijzondere aankopen fundraising 
noodzakelijk is, zet zij zich actief in. Ook anderszins benut de Vereeniging effectief het netwerk van 
haar bestuur, commissarissen en leden. 

Kennis van de maritieme cultuur en geschiedenis vergroot en verbreidt de Vereeniging door diverse 
activiteiten in samenwerking met Het Scheepvaartmuseum. Het programma omvat lezingen, 
rondleidingen of andere evenementen en publicaties over de collectie zoals het Jaarboek en het blad 
Zeemagazijn. Daarnaast steunt de Vereeniging de Stichting Maritieme Leerstoel die de leerstoel 
zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden mede in stand houdt en het Fellowships Programma van 
Het Scheepvaartmuseum. 

De Vereeniging werft actief nieuwe leden in nauwe afstemming met Het Scheepvaartmuseum. De 
relatiemanager particulieren van het Museum coördineert de wervingscampagne. 



 

Het bestuur van de Vereeniging legt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af over 
het gevoerde beleid. 

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders 

• R.P.M. van Slobbe (voorzitter) 
• A.M.J.M. Ploumen (secretaris) 
• M.R. de Brauw (penningmeester) 
• H. de Bles (portefeuille Collectie) 
• L. de Hon (portefeuille Leden en Fondsenwerving) 
• C.J-A.E.M. Sassen (portefeuille Leden en Fondsenwerving) 

Beloningsbeleid 

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. 

Zie de het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de Vereeniging Nederlands Historisch 
Scheepvaartmuseum via A3. Jaarrekening 2019 Vereeniging_20200211.xlsx 
(hetscheepvaartmuseum.nl) 

https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/sites/default/files/2020-06/Finaal%20concept%20jaarrekening%20Vereeniging%202019.pdf
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/sites/default/files/2020-06/Finaal%20concept%20jaarrekening%20Vereeniging%202019.pdf

