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PROGRAMMA

10.30 uur
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11.35 uur
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13.30 uur

14.30 uur

15.20 uur
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 Welkom door de Voorzitter Han van Manen

Aanvang van de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds, DNP

Einde Algemene ledenvergadering DNP

Verslag van het Verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd 
Pensioenfonds door de voorzitter Antoinette Stegmeijer

Korte inleiding door de voorzitter van het bestuur van het 
Nedlloyd Pensioenfonds Jeppe Machielsen

Toelichting door de directeur van het Nedlloyd Pensioenfonds 
Frans Dooren op de resultaten van het Fonds in het afgelopen jaar

LUNCH in de Johan Friso foyer (1e verdieping)

Presentatie door Martin van Rooijen-oud voorzitter van de Koepel 
Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

Presentatie Holland America Line door 
Yvonne Netz en Sophie Crombag

Afsluiting door de voorzitter en uitnodiging voor de borrel in de 
Johan Friso foyer
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Met veel genoegen nodig ik u, namens het bestuur van 
de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds 
(DNP) , uit tot het bijwonen van de Jaarbijeenkomst 
op woensdag 22 maart 2017, in het Beatrixgebouw 
van de Jaarbeurs te Utrecht. Let wel, de locatie is een 
andere dan de afgelopen jaren gebruikelijk. Wij kregen 
vorig jaar nogal wat commentaar op de slechte bereik-
baarheid van de Julianahal, met name voor diegenen 
onder ons, die wat slechter ter been zijn. Verderop 
in dit Bulletin leest u de exacte locatie en een route 
beschrijving.

Zoals gebruikelijk beginnen wij onze Jaarbijeenkomst 
met de formele Jaarvergadering, nu eenmaal noodza-
kelijk in een Vereniging; daarin legt het bestuur verant-
woording af over het gevoerde beleid gedurende het 
afgelopen jaar, worden de Jaarrekening, het verslag 
van de Kascommissie en de begroting voor het jaar 
2017 besproken en hopelijk goedgekeurd, en worden 
mutaties in het Bestuur besproken. 

Na dit huishoudelijk gedeelte zal Antoinette Stegmeijer, 
voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (V.O.) verslag 
uitbrengen over de werkzaamheden van het Verant-
woordingsorgaan van het afgelopen jaar. Na het over-
lijden van Eric Roelen heeft Antoinette, lid van het 
Verantwoordingsorgaan namens de werknemers, de 
rol van voorzitter op zich genomen. Hoewel de positie 
van voorzitter traditioneel toekomt aan een vertegen-
woordiger namens de gepensioneerden hebben wij 
ingestemd met de benoeming van Antoinette omdat 
Antoinette als vice voorzitter op uitmuntende wijze 
was omgegaan met haar rol tijdens de ziekte van Eric 
Roelen. Wij wilden die continuïteit graag handhaven.

Na een korte inleiding door Jeppe Machielsen, voorzit-
ter van het Nedlloyd Pensioenfonds, zal Frans Dooren, 
directeur van het Nedlloyd Pensioenfonds, ons bijpra-
ten over de ontwikkelingen binnen het Fonds en ons 
misschien ook meenemen naar de toekomst van het 
Fonds.

Na de lunch zal Martin van Rooijen, tot voor kort voor-
zitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen 

van Gepensioneerden (KNVG), een presentatie hou-
den over de politieke ontwikkelingen op het gebied 
van pensioenen in Nederland. Regelmatig krijgen wij 
de vraag van leden, “wat doet de KNVG nu eigen-
lijk voor ons”; ook daar zal Martin van Rooijen op in 
gaan. Op het moment dat wij Martin van Rooijen uit-
nodigden voor deze dag, was hij nog voorzitter van de 
KNVG. Kort daarna besloot hij zich terug te trekken uit 
de KNVG, omdat hij een hoge plaats kreeg op de Kan-
didatenlijst voor de Tweede Kamer namens de Partij 50 
plus. Dit was niet te combineren met een functie bij 
de KNVG; de organisatie zou daarmee een te duide-
lijke politieke kleur krijgen. Na ampele overwegingen 
hebben wij toch besloten de uitnodiging aan Martin 
van Rooijen gestand te doen. Hij kan een interessant 
inkijkje geven in de politieke ontwikkelingen in Den 
Haag. Belangrijk bij onze overweging was ook het feit, 
dat onze bijeenkomst plaats vindt na de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer; te laat dus om bang te zijn voor 
beïnvloeding van ons stemgedrag.

Voor de min of meer gebruikelijke maritieme afsluiting 
van onze bijeenkomst hebben wij Yvonne Netz en 
Sophie Crombag van de Holland America Line uitge-
nodigd om ons bij te praten over de ontwikkelingen 
in de cruise vaart; naar verwachting zal zowel de tech-
nische kant, de ontwikkeling van nieuwe schepen, als 
de commerciële kant aan bod komen. Wij schatten in 
dat er onder u velen zijn, die meer dan gemiddelde 
belangstelling hebben voor de cruise vaart.

Na dit uitgebreide programma is het tijd voor de afslui-
tende borrel; samen met de lunch halverwege het 
programma, vormt de borrel na afloop een uitermate 
belangrijk element van de gehele dag; het weerzien 
van en bijpraten met oud-collega’s; dit zogenoemde 
reünie karakter van onze Jaarbijeenkomst koesteren 
wij dan ook zeer.
 
Ik verheug mij er op velen van u te treffen op 
woensdag 22 maart a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht.

DE VOORZITTER
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BESTUURSZAKEN

Hoewel niet echt een bestuurszaak, begin ik toch met 
de droeve plicht u te melden dat Henk Rootliep onlangs 
is overleden. De heer Rootliep was jarenlang voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Koninklijke Nedlloyd N.V. 
en is ook voorzitter geweest van het Nedlloyd Pensi-
oenfonds. Velen van u zullen bij Nedlloyd gewerkt heb-
ben in dezelfde periode dat Henk Rootliep bij Nedlloyd 
actief was, inclusief zijn tijd in de Raad van Bestuur en 
uiteindelijk als voorzitter daarvan. Wij herinneren ons 
Henk Rootliep als een toegewijde collega en “hoogste 
baas”.

Zoals regelmatig gemeld is het steeds lastiger goede 
bestuursleden te vinden voor onze vereniging. Ons 
ledenbestand is bijna per definitie onderhevig aan ver-
oudering, niet slechts omdat wij allemaal nu eenmaal 
ouder worden, maar ook omdat de instroom van jong 
gepensioneerden achterblijft. Redenen daarvoor zijn 
dat er aanzienlijk minder actieven bij het Pensioen-
fonds betrokken zijn dan in het min of meer recente 
verleden, maar ook dat de huidige actieven, mede-
werkers van Maersk en Svitzer ons waarschijnlijk toch 

zien als een reünie club van Nedlloyd gepensioneer-
den, waar zij weinig te zoeken hebben. Voor ons een 
taak dat beeld te veranderen en duidelijk te maken dat 
wij ook de belangen behartigen van de jong gepensio-
neerden van Maersk en Svitzer.

In het licht van het bovenstaande ben ik zeer verheugd, 
dat wij het afgelopen jaar twee uitstekende kandidaat 
bestuursleden hebben kunnen vinden: Bert Tibben 
en Ton Zimmerman. Bert draait al enige tijd mee als 
kandidaat bestuurslid, Ton sinds begin februari. Bei-
den behoeven nauwelijks introductie, allebei hebben 
een jarenlange werkervaring bij het Nedlloyd Pensi-
oenfonds; een nadere introductie vindt u desondanks 
verderop in dit Bulletin. Graag stellen wij u dan ook 
voor Bert Tibben en Ton Zimmerman te benoemen tot 
bestuursleden van onze vereniging.

Gedurende het afgelopen jaar heeft Hans Nagtegaal 
zich teruggetrokken uit het  bestuur. Zijn bestuurs-
lidmaatschap bleek toch niet te combineren met zijn 
werkkring. Jammer, maar begrijpelijk. Wij zijn Hans 
dankbaar voor zijn inzet in een relatief korte periode.

Het is mogelijk dat in de loop van het jaar Hans Ulrich 
en Hans Muis zich geleidelijk terugtrekken uit het 
bestuur naarmate Bert Tibben en Ton Zimmerman 
ingewerkt raken. Hans Ulrich zal dan terugtreden, aan-
gezien zijn benoemingstermijn verloopt; Hans Muis 
treedt dan terug om zich volledig te kunnen richten op 
zijn werkzaamheden als secretaris van het Verantwoor-
dingsorgaan.

Mijn eigen eerste termijn als bestuurslid zit er ook op; 
ik heb mij herkiesbaar gesteld en het bestuur heeft dit 
overgenomen. Het laatste woord is uiteraard aan de 
vergadering.

Han van Manen 
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LEDENVERGADERING

AGENDA

Opening en mededelingen door de voorzitter Han van Manen 

Jaarverslag/notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2016
zoals opgenomen in het INFO Bulletin 55 van april 2016 en reeds aan de leden toegezonden. Het 
verslag is tevens beschikbaar via de website www.vereniging-dnp.nl; onder het kopje service 
vindt u het archief.

Financieel Verslag 2016 door de penningmeester Kees Pool
a. Staat van Inkomsten en Uitgaven over 2016
b. Balans per 31 december 2016

De hierop betrekking hebbende financiële stukken zijn vóór aanvang van de vergadering be-
schikbaar in de ontvangstruimte.

Verslag van de Kascommissie over het Financieel Verslag 2016

Goedkeuring Financieel Verslag 2016

Décharge van het Bestuur voor het gevoerde beleid

Begroting 2017 en vaststelling contributiebijdrage voor 2018

De contributie voor 2017 is reeds vastgesteld in de ALV van 16 maart 2016. Het bestuur stelt voor 
de contributie voor 2018 te handhaven op euro 17,50

Benoeming leden Kascommissie
Het bestuur stelt voor de heren Ed Wezenaar, Rob Frerichs en Boudewijn van Hal te herbenoe-
men als leden van de kascommissie.

Mutaties in het Bestuur
Han van Manen treedt statutair af en stelt zich opnieuw beschikbaar als voorzitter. Het bestuur 
stelt voor Han van Manen te herbenoemen

Hans Ulrich treedt af en stelt zich opnieuw beschikbaar
Het bestuur stelt voor Bert Tibben en Ton Zimmerman tot lid van het bestuur te benoemen.

Voordrachten voor tegenkandidaten dienen uiterlijk twee weken vóór de dag van de vergade-
ring schriftelijk te worden ingediend bij het Secretariaat.

Rondvraag en sluiting 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds



6 DNP nr. 57

Frans Dooren

Tot voor kort werkte Antoinette Stegmeijer bij Maersk als Hoofd bemanningszaken Nederland voor Maersk 
Ship Management/ Maersk Line. 
Haar aandachtsgebieden zijn- Strategisch/tactisch HR Management & change management | Compensation & 
Benefits | Employee Development | Recruitment | Arbeidsrecht | Pensioen wetgeving en advies | Performance 
en Competentiemanagement | Duurzaam personeelsbeleid | HR Trends.
Antoinette is sinds Juli 2015 lid en plaatsvervangend voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van Nedlloyd 
Pensioen Fonds en sinds Juli 2016 Voorzittter van het Verantwoordingsorgaan van Nedlloyd Pensioen Fonds. 
Antoinette is momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging op HR gebied.

INTRODUCTIE SPREKERS

Martin van Rooijen was één van de initiatoren 
tot de oprichting van de Koepel van Nederlandse 
Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), waar 
DNP lid van is. Martin was ook eerste voorzitter en is 
dat gebleven tot begin 2017. Hij is teruggetreden als 
voorzitter in verband met zijn kandidaatstelling voor 
de Tweede Kamer voor de Partij 50 plus. 
Na een studie Economie in Rotterdam heeft Martin 
achtereenvolgens gewerkt bij de Inspectie ’s Rijks 
Belastingen, bij de Koninklijke Shell Groep, als 
Staatsecretaris Financiën (KVP) in het Kabinet den Uyl, 
als lid van de Tweede Kamer. Vervolgens terug naar 
Shell, lid RvB Nederlandse Aardolie Maatschappij, 
partner Coopers & Lybrand Dijker van Dien, en interim 
directeur NUON. Als bestuurder is Martin van Rooijen 
actief geweest als Voorzitter sectie Betaald Voetbal 
van de KNVB, als Voorzitter van de KNAU en als lid 
van het College van Toezicht sociale verzekeringen. 
Vanaf 2015 maakt hij deel uit van de Eerste Kamer 
namens de Partij 50 plus. En nu dus kandidaat voor 
de Tweede Kamer.

Frans Dooren is sinds augustus 2014 directeur van 
het Nedlloyd Pensioenfonds. Frans begon in 2009 bij 
het fonds op de afdeling Vermogensbeheer. In 2011 
werd hij Chief Investment Officer en in 2012 werd hij 
benoemd tot adjunct-directeur met naast de verant-
woordelijkheid voor de beleggingen tevens verant-
woordelijk voor Actuariële Zaken.
Voor zijn komst naar Nedlloyd Pensioenfonds was 
Frans vier jaar Hoofd Finance, Control & Risk bij Stork 
Pensioenfonds in Amersfoort. Daarvoor was hij acht 
jaar Hoofd Investment Consulting bij Aon Consulting. 
Frans studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, waar hij ook zijn carrière begon 
als onderzoeker bij het Finance and Insurance Center, 
onderdeel van de vakgroep Financiering & Belegging. 
Als nevenfuncties is Frans onder andere bestuurslid 
bij het Instituut voor Pensioeneducatie (IVP), extern 
lid van de beleggingscommissie van Pensioenfonds 
Medewerkers Apotheken en lid van de Commissie Ver-
mogensbeheer van de Pensioenfederatie.

Martin van Rooijen Antoinette Stegmeijer Holland America Line
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trad -na zijn loopbaan als Inspekteur Vennootschapsbelasting- in 1985 
in dienst van de Koninklijke Nedlloyd Groep als Hoofd Fiscale zaken.

In 1995 werd hij benoemd tot directeur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds.

In die hoedanigheid heeft Ton jaarlijks onder meer de presentatie 
verzorgd van het reilen en zeilen van het Nedlloyd Pensioenfonds op 
de algemene ledenvergaderingen.

Van 2014 tot aan zijn pensioen in 2016 was hij secretaris 
van het Nedlloyd Pensioenfonds.

Ton is vanaf 2004 tot heden Werkgeversbestuurslid BPF Koopvaardij, 
portefeuillehouder beleggingen.

was vanaf 1964 administratief medewerker bij Stoomvaart 
Maatschappij Nederland. 

Hij is daarna werkzaam geweest bij de Stichting Pensioenfonds 
Nederlandse Scheepvaart Unie en heeft zijn loopbaan voortgezet bij 
het Nedlloyd Pensioenfonds.

Vanaf 1987 tot 2012 was hij bij het Nedlloyd Pensioenfonds Hoofd 
Effecten en Leningen.

In 2012 is Bert met pensioen gegaan en sinds januari 2014 is hij 
Senior Consultant European Pension Fund Investment Forum, 
te Londen.

KANDIDAAT BESTUURSLID

Ton Zimmerman

Bert Tibben
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ATTENTIE! De bijeenkomst vindt plaats in het Beatrixgebouw van de jaarbeurs. 
Dit grenst aan het Centraal station en is lopend gemakkelijk bereikbaar.
 
Er hoeft dus niet meer te worden gelopen naar de Julianahal, zoals in voorgaande jaren.

BEREIKBAARHEID JAARBEURS
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PUZZEL
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1. Slechte koffie uit de polder (10) 
2. Vogelverblijf hoog in de mast (11) 
3. De beste stuurman uit  

St. Petersburg heeft slagtanden  
en een snor (6) 

4. Badkleding van de Marshall  
eilanden (6) 

5. Oma Mies bepaalde ooit de koers 
van China (7) 

6. Spiegelbeeld van de nulmeridiaan 
(10) 

7. Menigeen van ons bevindt zich  
in een onderkomen voor een  
eredivisieclub (10) 

8. Zo wordt een brief allang niet meer 
verstuurd (7) 

9. Staatsman uit Ameland zat gevan-
gen op een ander eiland (7) 

10. Swingt in South Carolina (10) 
11. Aanhanger die binnenkort in dit 

theater verschijnt (7) 
12. Dit baggermateriaal is beneden 

minder strak (11) 
13. De uitbreiding van de Rotterdamse 

haven is vaak te smal (10) 
14. Die kakker kent opgave 1 als 

jachtgebied (6) 
15. Amerikaans land waar Frans geld 

in zit (10) 
16. De rivier in hartje Amsterdam (7) 
17. Staatshoofd dat door God gered 

moet worden (5) 
18. Zeemeermin van het libelle type (11)
19. Diegene van ons die nog niet aan 

opgave 7 toe is (6) 
20. De oude VW van popstar Carlos (7) 
21. Een vierde Europeaan komt binnen 

een half uur (8) 
22. Dit strandmeubel is een gevaar 

voor de scheepvaart (8) 
23. Veel minder betrouwbaar dan op-

gave 8, maar wel romantischer (11) 
24. Deze mythische vogel kan een 

Boeing zijn of een Airbus (6) 
25. Kernactiviteit van Svitzer aan de 

kust in Noord-Holland (6) 
26.  Paard van Troje op z’n Bredaas (9)

De opzet van deze puzzel is zoals gebruikelijk: bij een goede oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een toepasselijke bood-
schap. Als u deze boodschap vóór 15 maart 2017 per e-mail of briefkaart inzendt aan de secretaris van DNP (voor gegevens zie colofon), 
onder vermelding “Puzzel maart 2017”, met uw naam en adres, maakt u kans ingeloot te worden voor een leuke prijs. De uitslag verschijnt in 
het volgende nummer van het DNP INFO bulletin.

Toelichting: Als hulpmiddel wordt 
een zevental medeklinkers gege-
ven. Hetzelfde cijfer in een hokje 
betekent dezelfde medeklinker. 
Veel plezier met deze breinkraker!

UITSLAG KERSTPUZZEL DNP INFO BULLETIN 56 
VAN DECEMBER 2016
De goede oplossing van de puzzel in het vorige DNP 
INFO bulletin is: dnp wenst u genoeglyke feestdagen. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2017 
zullen door loting de winnaars worden bepaald.

De volledige oplossing van de 
kerstpuzzel is:
1. pedis 2. handel 3. expat 
4. bronwater 5. popeye 6. ben 
in to go 7. trekschuit 8. fregat-
vogel 9. cumulus 10. hydrografie 
11. zyderoute 12. virgin mary 
13. samoerai 14. hoek 
15. yangtze 16. beluga 17. olyfje 
18. stukgoed 19. herstelplan 
20. jaffa 21. van de velde 
22. ysberg 23. duitsland 
24. finisterre 25. land rover 
26. alaska 27. roerganger 
28. beefeater 29. reunion
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Expeditie Knappe Koppen is de nieuwe tentoonstelling 
die eind maart in het Maritiem Museum opent. Hierin 
staan vier gepassioneerde onderzoekers centraal, die 
in de 17de en 18de eeuw met dank aan de VOC en WIC 
hun baanbrekende werk verrichten. Jan Huygen van 
Linschoten en Georg Rumphius kent u wellicht nog 
uit de geschiedenisboekjes. Maria Merian en Peter 
Kolbe zijn minder bekend, maar hun entomologische 
en antropologische onderzoek niet minder belangrijk. 
Onze hedendaagse ruimtevaarder en wetenschapper 
André Kuipers zal in deze tentoonstelling reflecteren 
op zijn historische mede-onderzoekers.

In Expeditie Knappe Koppen zijn enkele scheepsmo-
dellen te zien uit de tijd van de VOC en de WIC. Eén 
daarvan komt uit de kunstverzameling van Koninklijke 
Nedlloyd: het model van de ‘Mercurius’. Met dat schip 
werd in 1594 een succesvolle verkenningsreis onder-
nomen om een nieuwe route langs Nova Zembla in 
het hoge Noorden te vinden. Die nieuwe route moest 
Hollandse kooplieden in staat stellen om zélf met Azië 

te gaan handelen en daarmee het monopolie van de 
Portugezen te doorbreken. Jan Huygen van Linschoten 
(zie afbeelding rechts) was aan boord van de ‘Mercurius’ 
en hij legde alles wat hij zag vast in woord en beeld. 
Het model van de ‘Mercurius’ is niet in de 16de eeuw 
gemaakt, maar in de 20ste eeuw. De maker was  
J.B. Martein, een kapitein van de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij die zich na zijn pensionering hartstoch-
telijk richtte op modelbouw. Dat vermoeden bestaat 
althans, want naast het model van de ‘Mercurius’ wor-
den er in Nederland zeker nog twaalf andere modellen 
in museale collecties bewaard. Stuk voor stuk scheeps-
modellen die met precisie en aandacht zijn gebouwd.

Wie was Johannes Benedictus Martein? We weten 
eigenlijk niet veel van hem, behalve dat hij veel 
scheepsmodellen heeft gebouwd en voor de K.P.M. 
heeft gevaren. Hij overleed in 1963, meer dan 50 jaar 
geleden. Historisch onderzoek in kranten van weleer 
brengen gelukkig een beeld naar voren, dat hoewel 
fragmentarisch toch wat licht in de duisternis brengt. 

EEN RIJK VERLEDEN...

Gepassioneerde mensen in het museum
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De komende maanden te doen in het Maritiem Museum Rotterdam:

De voorjaarsvakantie (28 februari t/m 5 maart) staat in het teken van energie. 
Waar komt onze dagelijkse energie vandaan? Kinderen kunnen een systeem van pijpleidingen door het museum 
leggen en een eigen windvanger bouwen. En wie heeft genoeg energie om de lamp aan te fietsen?

Elke tweede vrijdag van 14 tot 15 uur: collectie in de spotlight. 
Een van de conservatoren vertelt over een opmerkelijke nieuwe aanwinst, 
de ins en outs van het maken van een nieuwe tentoonstelling of een andere ‘blik achter de schermen’. 

Toegang is gratis op vertoon van uw entreebewijs. 
Voor het programma en aanmelden zie: www.maritiemmuseum.nl/activiteiten 

De heer Martein werd op 10 maart 1888 geboren als oud-
ste zoon van J.B. Martein en W. van Rijn in Rotterdam. Toen 
hij 20 jaar oud was, deed hij met succes examen als derde 
stuurman voor de grote stoomvaart. Drie jaar later haalde hij 
zijn papieren voor tweede stuurman en het is zeker dat hij in 
die rang bij de K.P.M. voer. In april 1914 slaagde hij voor het 
examen van eerste stuurman. Wanneer hij kapitein werd is 
niet bekend, maar in 1921 voer hij als zodanig. Hij is in de 
kranten terug te vinden als gezagvoerder van onder andere 
de ‘Parigi’, ‘Siaoe’ en ‘Swaerdecroon’. 1921 is het jaar dat hij 
trouwde met Johanna (Netty) Manz. Het echtpaar woonde in 
Nederlands-Indië, afwisselend in Batavia, Medan, Soerabaja 
en Makassar, en kreeg zeker twee (mogelijk drie) kinderen. In 
1933 verhuisde het gezin naar Hilversum en woonde de jaren 
daarna in verschillende plaatsen in ’t Gooi. Een van mijn 
opmerkelijkste vondsten was de opdracht die J.B. Martein 
in 1936 deed om een ‘landhuisje’ in Laren te laten ontwer-
pen door architect P.C. van Uchelen. Gezagvoerder Martein 
overleed op 14 augustus 1963 te Gorssel en ligt begraven in 
Bussum, net als zijn vrouw Netty die op 14 november 1966 
overleed.

Omdat er zoveel van zijn modellen bewaard zijn gebleven, 
zou het interessant zijn om te horen of iemand oud-gezag-
voerder J.B. Martein gekend heeft en zou kunnen vertellen 
waar hij zijn passie voor de modelbouw vandaan had. 

En waarom hij er voor koos om modellen van 
zeilschepen te bouwen uit vervlogen tijden, zeil-
schepen waarmee nieuwsgierige onderzoekers 
van weleer de wereld in gingen…

Irene B. Jacobs, 
conservator Maritiem Museum Rotterdam
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Opmaak en productie
Efficiënta Offset
www.efficienta.nl
Krimpen aan den IJssel

Vereniging DNP is aangesloten bij 
de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG
www.knvg.nl

COLOFON

TOT ZIENS OP 22 MAART A.S

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

JAARBEURS UTRECHT 

in het Beatrixgebouw van de 
Jaarbeurs te Utrecht. 

Dit gebouw is vanuit de stationshal 
lopend te bereiken.

De garderobe bevindt zich in 
de ontvangsthal gelijkvloers.


