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Voorwoord 

Zoals aangekondigd in ons Kerstbulletin gingen 
wij uit van een ledenvergadering op 16 maart a.s. 
Op dat moment hadden wij een stille hoop dat 
onze maatschappij weer terug zou zijn bij min 
of meer normaal. Helaas zit dat er nog niet in. 
Wij hebben nu voor een geheel andere aanpak 
gekozen van onze ledenbijeenkomst. Op de 
vertrouwde derde woensdag van maart, dit jaar 
dus 16 maart, houden wij onze formele Algemene 
Ledenvergadering – ALV. Deze vergadering zal 
geheel via een internetverbinding, waarschijnlijk 
Zoom, verlopen. Dat wil zeggen dat slechts 
een delegatie van het DNP-bestuur op locatie 
aanwezig zal zijn, terwijl u, onze leden, en de rest 
van het bestuur slechts op afstand zal kunnen 
deelnemen. Alles, zoals wij ook in oktober 
2020 hebben gedaan. Verschil met 2020 is dat 
deze keer wij niet alleen onze huishoudelijke 
vergadering zullen houden, maar dat ook het 
Nedlloyd Pensioenfonds en dan met name de 
voorzitter Jeppe Machielsen en de directeur 
Frans Dooren u zullen bijpraten over de stand 
van zaken bij het Nedlloyd Pensioenfonds. 
Uiteindelijk is dat wat ons het meeste 

bezighoudt. Uiteraard zullen wij ervoor zorgen 
dat er ook vragen gesteld kunnen worden, die 
vervolgens ook beantwoord worden.
Naast deze elektronische vergadering ligt het in 
de bedoeling later in het jaar, waarschijnlijk in 
september, een echte bijeenkomst in levenden 
lijve te organiseren op een nader te bepalen 
locatie. Daar zal dan alle ruimte zijn voor de 
gebruikelijke contacten met oud-collega’s, de 
reünie om zo te zeggen. Ook zullen wij daar 
enige interessante sprekers uitnodigen over 
zowel pensioenaangelegenheden als over 
maritieme of aanverwante onderwerpen. Een 
andere opzet dan u van ons gewend bent, aan 
de ene kant door omstandigheden gedwongen, 
maar tegelijkertijd een goede kans eens een 
andere opzet uit te proberen.

Kortom het bestuur hoopt op ruime deelname 
zowel bij de afstand vergadering op 16 maart 
a.s. als bij de nog nader te plannen reünie 
bijeenkomst. Verderop in dit Bulletin leest u 
hoe u zich kunt aanmelden voor de komende 
vergadering van 16 maart. Het is essentieel dat 
u zich per email aanmeldt, aangezien wij uw 
emailadres nodig hebben om de nodige 
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verbindingen voor de vergadering te maken. 
Mocht u zelf niet over email beschikken, dan is 
er vast wel iemand in uw omgeving die u hierbij 
kan assisteren.
Ook in dit Bulletin vindt u het programma en 
de agenda van onze ledenvergadering. Voor het 
verslag van de vorige vergadering verwijzen 
wij u naar het vorige Bulletin, ook te vinden op 
de DNP-website. Zie ook de aanwijzing bij de 
agenda, verderop in dit bulletin.

En dan onze pensioenen. Zoals in het 
Kerstbulletin al min of meer verwacht, heeft het 
bestuur van ons Pensioenfonds kunnen besluiten 
over te gaan tot de maximale indexering. 
Voorwaar een mooie ontwikkeling, zeker in een 
omgeving waar veel geklaagd wordt over gebrek 
aan indexatie en waar in sommige gevallen zelfs 
sprake is van korting op de pensioenen. Van dat 
alles bij ons gelukkig geen sprake.

Politiek gezien is er nog stilte, in afwachting 
van het advies van de Raad van State bij 
de wetsvoorstellen tot herziening van het 
pensioenstelsel in Nederland. Opvallend is wel 
dat de pensioenontwikkelingen zo te zien en te 
horen geen rol van betekenis hebben gespeeld 
bij de formatie van het nieuwe Kabinet. Wat wel 
een rol van betekenis speelt, is het voornemen 
van het Kabinet de AOW niet langer te koppelen 
aan het minimumloon. Ten tijde van schrijven 
(half januari) lijkt dit een zware politieke 
discussie op te gaan leveren. Ook de Koepel 
Gepensioneerden, waar wij bij zijn aangesloten, 
heeft zich inmiddels in de discussie gemengd. 
Op dit moment lastig in te schatten hoe deze 
politieke discussie zich zal ontwikkelen.

Via dezelfde Koepel maken wij ons sterk voor 
een gelijk speelveld voor gesloten fondsen, 
zoals ons Pensioenfonds tegenwoordig is, bij de 
introductie van het herziene pensioenstelsel. Een 
gelijk speelveld betekent dat ook een gesloten 
fonds, net als zogenaamde levende fondsen (met 
premiebetalende deelnemers), een zelfstandige 
keuze kan maken om wel of niet over te gaan op 
het herziene pensioenstelsel. Mocht dat gelijke 

speelveld politiek niet haalbaar zijn, dan vinden 
wij dat op z’n minst de strenge indexatieregels 
voor gesloten fondsen versoepeld dienen te 
worden. In deze discussie vinden wij ook het 
bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds aan 
onze kant; zoals wij als DNP dit trachten te 
bereiken via de Koepel, heeft het bestuur van het 
Pensioenfonds zo zijn eigen kanalen. Lastig in te 
schatten hoe succesvol wij uiteindelijk zullen zijn; 
wel zijn er signalen zowel vanuit het betrokken 
Ministerie als vanuit De Nederlandsche Bank, dat 
er wel iets moet gebeuren aan de positie van de 
gesloten fondsen. 

Nu eerst op naar de activiteiten van DNP, 
eerst de ALV op 16 maart a.s., later in het jaar 
de reünie. Geeft u zich nu vooral op voor de 
onlinevergadering van 16 maart! Zie verder in dit 
bulletin hoe u dit het beste kunt doen.

Het bestuur gaat uit van een grote opkomst, 
en hoopt ook op belangstelling vanuit de wijde 
wereld waar een deel van onze leden zich 
gevestigd heeft; dat is immers het voordeel van 
een onlinebijeenkomst: Van overal ter wereld kan 
je eenvoudig meedoen, het enige dat je nodig 
hebt is een internetverbinding!

Tot 16 maart a.s.

Han van Manen
Voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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FINANCIEEL 
VERSLAG 
OVER 2021
Bert Tibben, penningmeester, 
geeft een toelichting op de 
financiële positie van DNP 
over het boekjaar 2021.

EXPLOITATIEREKENING 2021 EN BEGROTING 2022

Begroting
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- St. Nedlloyd Pensioenfonds
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Algemene ledenvergadering

Informatiebulletins

Bestuurskosten
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DE PENNINGMEESTER

Toelichting bij de 
exploitatierekening 2021 
en begroting 2022

Contributies
Over 2021 werd van 1.150 leden contributie 
ontvangen. In de begroting voor 2022 gaan wij uit 
van 1.100 leden, eind 2021 waren dit er 1.191.

Donaties
Dit zijn de bedragen die leden vrijwillig extra 
overmaken naast de reguliere contributie. Door 
de daling van het aantal leden zal dit bedrag in 
2022 naar verwachting wat lager uitkomen.

Rente
De rente bedraagt sinds 1 april 2020 0,0%

Bijdrage NPF
In principe wordt 50% van het grootste deel van 
de kosten van de ALV vergoed.

Algemene ledenvergadering
• Bulletin met uitnodiging vergadering 
 in de Jaarbeurs € 5.840
• Kosten techniek streamen vergadering € 5.335
• Nota Jaarbeurs Utrecht 
 ledenvergadering  € 7.840
  € 19.015

Wij gaan er van uit dat de vergadering in 2022 
opnieuw in de Jaarbeurs zal plaatsvinden.

Informatiebulletins
Dit zijn de kosten van de twee bulletins die 
jaarlijks worden uitgegeven, naast het bulletin 
waarin de uitnodiging voor de ALV is opgenomen.

Bestuurskosten
• Brief met verzoek betaling 
 contributie  € 1.472
• Verzekering bestuurders-
 aansprakelijkheid  € 65
• Reiskosten bestuursleden  € 583
• Abonnement Zoom  € 170
• Opzetten betaling contributies 
 d.m.v. incasso  € 853
• Diverse kosten € 1.314
 Totaal:  € 4.757

De kosten voor het opzetten van de incasso 
betalingen zijn éénmalig, maar zullen ook in 2022 
nog doorlopen.
De kosten voor het betalingsverzoek zullen in 
2022 lager zijn, omdat die alleen aan niet-incasso 
betalers gestuurd hoeft te worden. Reiskosten 
zullen wellicht in 2022 weer wat hoger zijn.

Lidmaatschap Koepel 
Gepensioneerden
In 2021 was de contributie 1,60 per lid. Voor 2022 
is de contributie 1,90 per lid, op basis van het 
aantal leden per 1 januari (1.191).

Internet en administratie
Dit zijn de kosten voor onderhoud van de 
websitesoftware en de mailadressen.

Opleidingen
In 2021 hebben de nieuwe bestuursleden een 
ééndaagse cursus gevolgd. 
Zou één van hen in de toekomst toetreden tot 
het verantwoordingsorgaan of het bestuur dan 
zal het pensioenfonds een deel van de kosten 
vergoeden. 
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BALANS PER 31-12-2021 (en 2020)

31-12-2021

64.681

764

65.445

3.473

61.972

65.445

31-12-2020

71.430

7.933

79.363

7.624

71.739

79.363

(in Euro’s)

Activa:

Liquide middelen

Debiteuren

Totaal Activa

Passiva

Crediteuren

Eigen vermogen

Totaal Passiva

Kascommissie 2021

De kascommissie voor het boekjaar 2021 bestaat uit de heren Maarten 
Zier en Paul Hoogwaerts. Zij zijn door de algemene ledenvergadering in 
september 2021 benoemd. Hun - al dan niet goedkeurende -  verklaring  
was ten tijde van het drukken van dit info-bulletin nog niet beschik-
baar en zal in het volgende info-bulletin worden opgenomen.
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DE PENNINGMEESTER

Toelichting bij de balans 2021

Liquide middelen
• Bankrekening € 4.681
• Spaarrekening € 60.000

Totaal liquide middelen € 64.681

Debiteuren
• Vooruitbetaalde 
      premie verzekering € 370
• Vooruit betaalde IT-kosten € 364
• Voorraad postzegels € 30

Totaal debiteuren € 764

Crediteuren
• Vooruit ontvangen 
      contributies 2022 € 473
• Reservering voor ALV Utrecht € 3.000

Totaal crediteuren € 3.473

Eigen Vermogen
• Eigen vermogen per 01-01-2021 € 71.739
• Exploitatiesaldo 2021 € 9.766

• Eigen vermogen per 31-12-2021 € 61.973
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13.30 uur Aanvang Zoomuitzending: virtuele inloop en testmogelijkheid van de 
 verbinding)

14.00 uur Welkom en huishoudelijke mededelingen door de voorzitter

14.05 uur  Aanvang van de algemene ledenvergadering van de Vereniging 
Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

15.00 uur Einde algemene ledenvergadering

15.05 uur  Inleiding door Jeppe Machielsen, onafhankelijk voorzitter 
 Nedlloyd Pensioenfonds

15.15 uur Presentatie door Frans Dooren, directeur en uitvoerend bestuurder 
 Nedlloyd Pensioenfonds

15.45 uur Afsluiting door de voorzitter

PROGRAMMA JAARVERGADERING
16 MAART 2022

AANMELDING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN 16 MAART 2022

Meld u aan bij voorkeur voor 10 maart a.s., zodat we voldoende tijd hebben om de emailadressen te 
verwerken en u allen de benodigde informatie voor een goede verbinding toe te sturen.

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering doet u bij onze ledenadministratie: 
ledenadmin@vereniging-dnp.nl

Vermeld in het onderwerp: Aanmelding ALV 2022;
Vermeld uw voor- en achternaam;
Vermeld uw emailadres.

Wij zien u graag online op 16 maart a.s.
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ALV

 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 
 VERENIGING DEELNEMERS NEDLLOYD PENSIOENFONDS  
 OP WOENSDAG 16 MAART 2022 VIA ZOOM

1. Opening en mededelingen door de voorzitter Han van Manen

2. Jaarverslag/notulen van de algemene ledenvergadering van 15 september 2021
  De notulen zijn opgenomen in het Info-Bulletin 72 van december 2021 en reeds 
 aan de leden toegezonden. Het verslag is tevens beschikbaar via de website 
 www.vereniging-dnp.nl; onder het kopje ‘Gearchiveerd’ vindt u de infobulletins 
 en andere documenten.

3. Financieel verslag 2021 door de penningmeester Bert Tibben
 a) Staat van Inkomsten en Uitgaven over 2021
 b) Balans per 31 december 2021
 De hierop betrekking hebbende financiële stukken zijn gepubliceerd in dit infobulletin 
 op pagina 4 t/m 7.

4. Verslag van de kascommissie over het financieel verslag 2021
 Dit verslag is ten tijde van het drukken van dit infobulletin nog niet beschikbaar. 

5. Goedkeuring financieel verslag 2021

6. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid

7. Begroting 2022 en vaststelling contributiebijdrage voor 2023
 De contributie voor 2022 is reeds vastgesteld in de ALV van 15 september 2021. 
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2023 te handhaven op € 17,50.

8. Mutaties in het bestuur
 Herbenoeming Bert Tibben (penningmeester) en Ton Zimmerman (secretaris). 
 Herbenoeming had in de ALV van 2021 moeten plaatsvinden. Voorstel herbenoeming 
 tot 31-3-2025.

9. Benoeming leden Kascommissie
 Het bestuur stelt voor de heren Maarten Zier en Paul Hoogwaerts te herbenoemen als 
 leden van de kascommissie.

10. Rondvraag en sluiting

PROGRAMMA JAARVERGADERING
16 MAART 2022
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PENSIOENNIEUWS
Vernieuwing pensioenstelsel
Toezegging soepelere indexatieregels in 
lagere regelgeving Wet toekomst pensioenen
Tweede Kamerlid Van Dijk e.a. hebben een motie 
ingediend bij de Verzamelwet SZW 2022 om 
pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad 
van 105% voor het jaar 2022 te kunnen laten 
indexeren (in plaats van de huidige 110%). Op 
kamerlid Omtzigt en de Partij voor de Dieren na 
stemde de Tweede Kamer unaniem voor de motie. 
Staatssecretaris Wiersma (SZW) heeft de Tweede 
Kamer toegezegd dat hij de motie zal verwerken 
in de lagere regelgeving bij de Wet toekomst 
pensioenen. De wet en de lagere regelgeving 
worden naar verwachting voor de zomer van 2022 
aan de Tweede Kamer aangeboden. De regels 
gelden dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2022. Aan de indexatie stelt de staatsecretaris 
nadere eisen, waaronder een onderbouwing door 
pensioenfondsen waarom ze indexeren.

Bron: Tweede Kamer, 11 november 2021

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen naar Raad 
van State
De ministerraad heeft het wetsvoorstel Toekomst 
Pensioenen voor advies naar de Raad van State 
gestuurd. Na advisering zal het wetsvoorstel 
naar verwachting in het voorjaar van 2022 
aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. In 
2021 werd het wetsvoorstel geconsulteerd en 
hebben de toezichthouders (DNB en AFM) en de 
Belastingdienst een toets uitgevoerd. Het kabinet 
wil de nieuwe Pensioenwet uiterlijk 1 januari 
2023 in werking laten treden. Vervolgens krijgen 
pensioenuitvoerders en de sociale partners 
vier jaar de tijd om de nieuwe wetgeving te 
implementeren, dus tot 1 januari 2027.

Bron: Rijksoverheid, 26 november 2021

DNB: Financiële sector moet meer rekening 
houden met duurzaamheidsrisico’s
DNB heeft onderzocht in hoeverre banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen in 
het risicobeheer rekening houden met 
duurzaamheidsrisico’s. Uit een enquête 
van DNB onder 127 Nederlandse financiële 
instellingen volgt dat een meerderheid nog 
niet beschikt over een adequate inbedding van 
duurzaamheidsrisico’s in het risicobeheer. Het 
gaat hierbij om de directe fysieke risico’s van 
klimaatverandering en de risico’s van de transitie 
naar een klimaat neutrale samenleving. In 2022 
zal DNB haar toezichtverwachtingen voor de 
beheersing van duurzaamheidsrisico’s nader 
concretiseren en ter consultatie voorleggen aan 
de sector.

Bron: DNB, Op weg naar een duurzame balans,  

7 december 2021.

Netspar paper: Voorkeuren gepensioneerden 
voor pensioenuitkering
Netspar heeft onderzocht hoe aantrekkelijk de 
verschillen bij een pensioenuitkering zijn voor 
gepensioneerden en welke factoren invloed 
de opties hebben op de voorkeuren van 
gepensioneerden. De standaard pensioenuitkering 
is een levenslang constant maandbedrag. Andere 
opties zijn bijvoorbeeld, een hoog/laagconstructie 
en een gedeeltelijke uitkering ineens (lumpsum) 
bij pensionering in combinatie met een lager 
maandbedrag. Uit een enquête-experiment onder 
ruim duizend deelnemers blijkt het volgende: 
• Een constant uitkeringspatroon is nog altijd 

de populairste optie. De keuze voor een 
constante uitkering hangt negatief samen met 
inkomen, de bereidheid om risico’s te nemen en 
financiële geletterdheid;

• Er bestaat aanzienlijke belangstelling voor 
andere opties: zowel de hoog/laagconstructie 
als de lumpsum-optie werd in bijna 30% van 
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de voorgelegde scenario’s gekozen. Interesse 
in een hoog/laag-profiel is hoger als de hoge 
uitkering voor een kortere periode geldt. 
Interesse in een lumpsum is hoger als de 
omvang van het bedrag groter is, en lager 
als de rentepercentages of vervangingsratio’s 
hoger zijn;

• De respondenten wegen de informatie in de 
verschillende gepresenteerde scenario’s mee en 
passen daar hun keuzes regelmatig op aan.

• Factoren als geslacht, leeftijd of soort 
huishouden lijken weinig invloed te hebben op 
de voorkeuren.

Netspar concludeert op grond van dit onderzoek 
dat de geplande invoering van de lumpsum-optie 
in 2023 redelijk populair zou kunnen zijn, gezien 
de huidige lage of ontbrekende indexering van 
pensioenen en de lage rente. En daarnaast dat 
pensioenaanbieders deelnemers kunnen helpen 
een goed doordachte keuze te maken door actief 
gepersonaliseerde informatie over hun opties te 
presenteren.

Bron: Netspar Design paper 195, Voorkeuren voor 

pensioenuitkering, november 2021.

AOW-koppeling met minimumloon losgelaten
In het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar,
vooruitkijken naar de toekomst’ is de koppeling 

PENSIOENNIEUWS

van de AOW aan het wettelijk minimumloon 
losgelaten. Regeerakkoord: “We verhogen het 
minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden 
de koppeling met de uitkeringen (behoudens 
de AOW) in stand om het bestaansminimum te 
verstevigen. We komen ouderen tegemoet via 
een hogere ouderen korting.” Deze koppeling 
biedt enige garantie dat de AOW ieder jaar 
iets stijgt om zo de koopkracht te behouden. In 
plaats van de koppeling met het minimumloon 
komt er een tegemoetkoming via een ‘hogere 
ouderenkorting’. Dat is een belastingvoordeel. Hoe 
die tegemoetkoming er verder uit komt te zien is 
niet uitgewerkt. De ouderenbonden wijzen erop 
dat juist ouderen met alleen AOW of een klein 
aanvullend pensioen niet veel zullen hebben aan 
zo’n belastingvoordeel en wat het betekent voor 
andere groepen is niet duidelijk. Verder stellen 
deze bonden dat juist ouderen al jaren koopkracht 
inleveren doordat pensioenen niet meestijgen 
met de inflatie.

Het bestuur van DNP houdt de ontwikkelingen 
voor u in de gaten en zal waar nodig actie 
ondernemen.

Ton (A.W.P.M.) Zimmerman
Secretaris
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Betaling van de  
contributie 2022

Veel leden hebben ons al gemachtigd de 
contributie automatisch van hun rekening te 
laten afschrijven. Zij die dat nog niet hebben 
gedaan, roepen wij op dat alsnog te doen, door 
het formulier in te vullen dat bij infobulletin 72 
was gevoegd.

Heeft u dat formulier niet meer, laat dat dan 
weten in een email aan 
penningmeester@vereniging-dnp.nl, of door 
een briefje te sturen aan: Vereniging DNP, 
Antwoordnummer 10017, 2220 VB Katwijk ZH. 
U krijgt dan een nieuw formulier toegestuurd.

Mocht u de contributie (€ 17,50) nog niet 
hebben overgemaakt en geen machtiging 
willen versturen, maak deze dan zo spoedig 
mogelijk over op NL 65 ABNA 04753771 84 ten 
name van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd 
Pensioenfonds te Rotterdam. De BIC code van de 
bank is ABNANL2A

Betaalt u vanaf een niet-EUR bankrekening, 
geef dan aan: “alle kosten voor rekening van de 
opdrachtgever”.
Als dit niet mogelijk is, vragen wij u er rekening 
mee te houden dat ons in dat geval € 9,00 
transferprovisie in rekening wordt gebracht.

Mocht elektronisch betalen voor u niet 
mogelijk zijn, verzoeken wij u een eigen 
overschrijvingsformulier te gebruiken.
Heeft u vragen, mail dan naar: 
penningmeester@vereniging-dnp.nl 

Bij voorbaat dank voor de moeite.

Bert Tibben
Penningmeester

DNP                              Penningmeester: Bert Tibben 

VERENIGING DEELNEMERS NEDLLOYD PENSIOENFONDS    Haven 44 
           2225 BV  Katwijk ZH 
           penningmeester@vereniging-dnp.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
Katwijk ZH, 13 mei 2020 
 
Betreft: Betaling contributie 2020 
 
Geacht lid van onze vereniging, 
 
In het Bulletin No. 66 van februari/maart j.l. werden de leden opgeroepen de contributie 
2020 voor onze vereniging te betalen. Vele leden hebben aan deze oproep gehoor gegeven. 
 
Uw betaling hebben wij voor zover wij kunnen zien nog niet ontvangen. 
 
Daarom dit verzoek de contributie 2020 ad € 17,50 zo spoedig mogelijk over te maken op 
onze rekening NL65 ABNA 0475 3771 84. Indien u in staat en bereid bent vrijwillig een hoger 
bedrag te betalen stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. Voor onze in het buitenland 
wonende leden, de BIC/Swift code van de bank is ABNANL2A. 
 
Het is mogelijk dat u toch betaald heeft, maar dat wij bijvoorbeeld de bankgegevens niet 
konden koppelen aan uw naam. Het is dan van belang ons bij voorkeur per e-mail 
(penningmeester@vereniging-dnp.nl) te informeren op welke datum u heeft betaald en 
onder welke naam en vanaf welke bankrekening. 
 
Mocht u niet kunnen e-mailen, maakt u dan een aantekening op deze brief, en stuur deze 
naar de penningmeester, Haven 44, 2225 BV  Katwijk ZH. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur DNP, 
 
Bert Tibben, penningmeester 
 
 

Met ingang van het verenigingsjaar 2022 bieden wij onze leden de mogelijkheid de vereniging te 
machtigen jaarlijks de contributie automatisch van hun bankrekening af te laten schrijven.

Wij doen een dringend beroep op u van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het werkt op dezelfde 
manier als bij abonnementen op bijvoorbeeld uw krant of een tijdschrift. Maakt u geen gebruik van 
deze mogelijkheid, dan krijgt u te zijner tijd het verzoek de contributie zelf over te maken.

Het enige dat u hoeft te doen is één keer in onderstaand formulier uw naam en adres, uw contributie
bedrag (€ 17,50, maar meer wordt zeer gewaardeerd) en uw rekeningnummer in te vullen, en het  
te ondertekenen. Hierna kunt u het opsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. U hoeft geen  
postzegel te plakken.     

DOORLOPENDE SEPAMACHTIGING

Ondergetekende,

(uw naam) ………………………..………………………..………………………..………………………..

(uw adres) ………………………..………………………..………………………..………………………..

wil de jaarlijkse contributie van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

ten bedrage van  €   ……….., …….      

door middel van automatische incasso laten afschrijven

van mijn rekening   NL…….    …………     …………   …………   …………  (volledig rekeningnummer)

Incassant ID:    NL39ZZZ403476010000
Kenmerk van de machtiging:  DNP20xxNR10xxxx

Door ondertekening van deze machtiging geeft u de Vereniging DNP toestemming om doorlopende 
incassoopdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft  
u uw bank toestemming om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
in deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terug
boeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

(plaats) ………………..........................................................  (datum) ................................ 

(handtekening) ………………………..………………………..……...
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De opzet van deze puzzel is zoals gebruikelijk: Bij een goede oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een opmerking die voor 
ons allen van belang is. Als u deze opmerking vóór 14 maart 2022 inzendt per e-mail of briefkaart aan de secretaris van DNP (voor gegevens zie 
colofon), onder vermelding “Puzzel voorjaar 2022”, met uw naam, adres en woonplaats, maakt u kans ingeloot te worden voor een leuke prijs. 
De uitslag verschijnt in het volgende nummer van het DNP INFO bulletin. Veel plezier met deze breinkraker!!

Toelichting: Als hulpmiddel wordt 
een zevental medeklinkers gegeven. 
Hetzelfde cijfer in een hokje betekent 
dezelfde letter. Een lange “ij” wordt 
geschreven als één letter “y”. 
Er komen een paar anagrammen 
in voor.

1. Komt deze rog uit Ecuador? (5) 

2. Amerikaanse schilder op een baggerschip 

(6) 

3. Kunstzinnige muurverf (8) 

4. Een populair vogeltje op de golfbaan (6) 

5. De Franse overeenkomst van Honda (6) 

6. Per post hommage brengen aan  

Sinatra (9) 

7. Het begin van je carrière op Schiphol (9) 

8. De binnenvetter onder de aardappels (11) 

9. Hoger kader bij ProRail (12) 

10. Kuifje is twee blikken waardig (6) 

11. In het verleden was deze Amerikaanse 

stad modieus en verfijnd (7) 

12. Bekende tenor op zondag (7) 

13. Deze rechter is geen jurist (7) 

14. Bij die stuwadoor was je snel weg (5+8) 

15. Dit zeldzame exemplaar staat niet in mijn 

vogelboek (4+4) 

16. De missing link bij Ray Dickens (7) 

17. De favoriete pizza van Vivaldi (7+8) 

18. De Franse krant bij de kapper (2+6) 

19. Prominente KNSM-haven in Brabant (10) 

20. De appel uit een Duitse rivier (6) 

21. De vlinder van Duivelseiland (8) 

22. VOC stad die past na mist en één (5) 

23. Het bestek van Neptunus (8) 

24. De klassieke dichter in een tehuis voor 

een Moskoviet (7) 

25. Jantje Contantje van de country muziek 

(6+4) 

26. Als beveiliger is zijn lichaam nog niet aan 

de beurt (8) 

27. De groente die vraagt om ellende (9) 

28. De missing link bij Benjamin Roosevelt (8) 

29. Chocolade amazone (6) 

30. Deze provincie vind je in een Frans lied (9)

UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 72 VAN DECEMBER 2021
De goede oplossing van de puzzel in het vorige bulletin is: fijne feestdagen en blijf vooral gezond.
De winnaar, door loting bepaald, is: De heer Tjerk Hiddes uit Boxmeer.

De volledige oplossing van de puzzel is:
1. Fuji 2. Mayday 3. Pont 4. Orwell 5. Dolfijn 6. Krent 7. Musketiers 8. Austin 9. D Artagnan 10. Die Fledermaus 11. Basalt 12. Angel 13. Chanteren 
14. Bemanning 15. Aquarellen 16. Kastanjes 17. Globaal 18. Arles 19. Paradijsvogel 20. Golfstroom 21. Parlevinker 22. Gekocht 23. Proost 
24. Accordeon 25. Schaatsen 26. Babylon 27. Orgel 28. Bloemendaal 29. Duizend 30. Tompouce 31. Borneo 32. Verdun

PUZZEL
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In 2022 viert Nederland het 150-jarig bestaan van 
de Nieuwe Waterweg, waar op 9 maart 1872 het 
eerste zeeschip doorheen voer. In Rotterdam en 
uiteraard in het Maritiem Museum Rotterdam 
wordt een scala aan activiteiten georganiseerd 
om die viering luister bij te zetten. De aftrap in 
het museum is een talkshow op 9 maart 2022. 
Pieter Caland, de ontwerper van de Nieuwe 
Waterweg, is hiervoor de inspiratie. Caland was 
een visionair die anderen wist mee te nemen in 
zijn plannen. Bij de talkshow komen hedendaagse 
visionairs aan het woord, die in gesprek gaan 
met jonge maritieme talenten die de toekomst 
vormgeven. Tijdens het zomerseizoen organiseert 
het museum historische vaartochten, waarin de 

geschiedenis van de Nieuwe Waterweg aan bod 
zal komen. Samen met het Sleepvaartmuseum 
Maassluis organiseert het Maritiem Museum 
dan eens per maand een speciale vaart. Daaraan 
wordt dan een feestelijk programma op de 
kade van Maassluis gekoppeld. In juli zal één 
van de spectaculairste evenementen plaats 
vinden: dan komt een tiental tallships naar 
Rotterdam! Aangevoerd door het Rotterdamse 
opleidingsschip Eendracht belooft dit een uniek 
schouwspel te worden.

ACTIVITEITEN MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM 
N.A.V. 150 JAAR NIEUWE WATERWEG
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Op 5 maart 2022 en 7 mei 2022 organiseert het 
Scheepvaartmuseum zogenoemde ligconcerten: 
liggend naar muziek luisteren onder de 
sterrenhemel! En dat op het grote Open Plein van 
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Op 7 mei 
is er ook een speciale kindervariant.

Door de crisismaatregelen zijn de musea 
helaas niet altijd open. Maar niet getreurd! 
Op de websites www.maritiemmuseum.nl 
en www.hetscheepvaartmuseum.nl vindt u 
alternatieve activiteiten, met informatie over 
tentoonstellingen, filmpjes en audiotours, vlogs 
en allerlei activiteiten om met de (klein)kinderen 
te doen. Zeker de moeite waard!

Met de toegangspas die door het NPF is verstrekt 
aan alle gepensioneerden zijn beide musea gratis 
te bezoeken. De oude passen zijn, ondanks de 
verstreken datum, nog steeds geldig.

Bezoekadressen voor als het weer mag:

Maritiem Museum Rotterdam
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam

Het Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam

MUSEA

ACTIVITEITEN HET SCHEEPVAARTMUSEUM 
AMSTERDAM
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