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DE VOORZITTER

Welkom door de
voorzitter Han van Manen
Vrienden, collega’s,
Van harte welkom, u bent er weer in grote getale.
Een nieuwe zaal, makkelijker bereikbaar en passender bij het aantal aanwezigen.
Een speciaal welkom aan onze Ereleden. Helaas
kregen wij vorige week een afzegging van Ger
Sweijen, oprichter en oudste erelid van DNP, om
gezondheidsredenen. Wij wensen Ger beterschap.
De overige ereleden zijn aanwezig. Heel goed. Ook
een speciaal welkom aan het bestuur en het Verantwoordingsorgaan en de directie van het Nedlloyd Pensioenfonds. Deze keer ook voor de eerste
keer Jacqueline Quick, Secretaris van NPF. Goed uw
belangstelling te ervaren voor een belangrijk deel
van de belanghebbenden bij het Pensioenfonds.
En verder ben ik blij met de aanwezigheid van mijn
voorganger, Haye.
Een vereniging van gepensioneerden draagt het
in zich, dat wij ieder jaar weer leden verliezen door
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overlijden, het hoort bij onze levensfase. Wij kunnen
niet iedere overledene bij naam noemen, een uitzondering wil ik maken voor Eric Roelen, namens
gepensioneerden en slapers voorzitter van het verantwoordingsorgaan, vorig jaar hier afwezig wegens
ziekte. Wij hebben toen niet kunnen voorzien dat zijn
ziekte deze tol zou eisen. Ook een uitzondering voor
Ad van Gilst. Met Ger Sweijen en enige andere collega’s oprichter van DNP. Wij zijn Ad en Eric dank
verschuldigd voor hun inzet voor DNP. Graag verzoek ik u alle overleden collega’s enige momenten in
stilte te herdenken. Wij doen dat staande.
Wij hebben vandaag weer een programma voor u
met een mengeling van huishoudelijke zaken, zoals
die nu eenmaal verplicht zijn bij een vereniging,
pensioenzaken, zowel op Pensioenfonds niveau als
op landelijk niveau en een maritieme afsluiter.
Vorige week hadden wij Tweede Kamer verkiezingen. Nog nooit hebben de gepensioneerden zo in de
belangstelling gestaan bij de verkiezingen. Politieke
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partijen realiseren zich dat het leger van gepensioneerden steeds groter wordt, en belangstelling heeft
voor wat er gebeurt in de politiek, en dus ook gaat
stemmen. Of al deze belangstelling zich ook vertaalt
in het nog te onderhandelen regeer akkoord moet
nog blijken. Vanmiddag zal Martin van Rooijen hier
ongetwijfeld op ingaan. Martin van Rooijen is oud
voorzitter van de KNVG, de Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden, en is inmiddels gekozen tot lid van de Tweede Kamer namens
de partij 50 plus.
Wij, zoals wij hier bij elkaar zijn, leven in de plezierige omstandigheid, dat wij aangesloten zijn bij
een robuust Pensioenfonds, een Pensioenfonds dat
weer kans gezien heeft onze pensioenen te indexeren. In geld uitgedrukt misschien een relatief klein
bedrag, maar het signaal dat ervan uitgaat is des te
belangrijker. Jeppe en Frans zullen daar straks vast
wel op terugkomen.
Als afsluiting van het inhoudelijk deel van ons programma hebben wij de Holland Amerika Lijn uitgenodigd. In meerdere opzichten hebben wij associaties met de Holland Amerika Lijn, vroeger als
collega’s op andere vaargebieden en vandaag als
leverancier van cruise diensten, waar ongetwijfeld
meerderen van ons gebruik van maken. Wij laten
ons verrassen.
Natuurlijk nodigen wij u ook uit voor lunch en borrel, een belangrijk onderdeel van deze dag. Lunch
en borrel vinden straks plaats één verdieping lager
in de Johan Friso foyer. Met de roltrap wijst de weg
zich vanzelf.
Ik wens u allen een boeiende en plezierige dag toe.
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AGENDAPUNTEN:
2. Jaarverslag/notulen ALV 16 maart 2016
De secretaris heeft geen reacties op het jaarverslag/notulen ontvangen. Ook ter vergadering zijn
er verder geen opmerkingen. De vergadering
keurt het verslag goed.
3. Financieel Verslag van de penningmeester
over 2016
Zie ‘De penningmeester’
4. Verslag van de kascommissie over het
Financieel Verslag 2016
Zie ‘De penningmeester’
5. Goedkeuring Financieel Verslag 2016.
Zie ‘De penningmeester’
6. Décharge van het Bestuur voor het
gevoerde beleid.
Zie ‘De penningmeester’
7. Begroting 2017 en vaststelling contributiebijdrage voor 2018.
Zie ‘De penningmeester’
8. Benoeming leden Kascommissie.
Het bestuur stelt de vergadering voor de heren
Ed Wezenaar, Rob Frerichs en Hans Drenthe te
herbenoemen. De vergadering gaat akkoord met
deze herbenoeming.
9. Mutaties in het bestuur.
De herbenoeming van de heren Han van Manen
en Hans Ulrich wordt door de vergadering goedgekeurd. Waarbij aangetekend dat Hans Ulrich
een slag om de arm houdt. Mocht een opvolger
gevonden worden voor de bestuurstaak die
Hans Ulrich uitvoert dan zal hij zijn nieuwe ter
mijn mogelijk niet volmaken. De vergadering
keurt de benoemingen van de heren Tibben en
Zimmerman als bestuursleden goed.
10. Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit het officiële deel van de
vergadering af.
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DE PENNINGMEESTER
3. Financieel Verslag 2016 door de penningmeester Kees Pool
a. Staat van inkomsten en uitgaven over 2016
Kees toont het volgende overzicht van de exploitatie rekening over 2016 , met vergelijkend de
begrotingscijfers over dat jaar.
Ook laat het overzicht het begrotingsvoorstel voor 2017 zien (te behandelen als agendapunt 7)

Exploitatierekening en begroting
(in Euro’s)

Begroting

Werkelijk

Begroting

2017

2016

2016

31.500

30.932

34.125

3.000

3.506

2.000

700

643

900

- St Nedlloyd Pensioenfonds

7.000

7.055

6.750

- St Nedlloyd voorzieningen

5.000

5.000

5.000

47.200

47.136

48.775

Algemene ledenvergadering

20.000

19.110

19.000

Informatiebulletins

16.000

15.685

17.000

Bestuurskosten

7.000

7.007

8.000

Lidmaatschap KNVG

2.500

2.534

2.533

Internet en administratie

3.000

1.935

3.500

600

553

600

2.000

0

3.000

TOTAAL UITGAVEN

51.100

46.824

53.633

SALDO

-3.900

312

-4.858

INKOMSTEN
Contributies
Donaties
Rente
Bijdrage van:

TOTALE INKOMSTEN
UITGAVEN

Bankkosten
Opleidingen en documentatie
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Exploitatierekening en begroting
Kees wijst erop, dat het exploitatieresultaat over 2016 een klein voordelig saldo laat zien
ten bedrage van € 312,00. Begroot was een verlies van € 4.858,00.
Per inkomsten/kostenpost is de toelichting als volgt:
Contributies:
De contributie-inkomsten waren belangrijk lager dan begroot, door het treffen van een aanvullende
noodzakelijk voorziening ad. € 3.500,-- voor te verwachten oninbare contributie. Dit is het gevolg van
afmeldingen en niet rageren op onze aanmaning in december j.l.
Donaties:
Deze waren belangrijk hoger dan begroot.(werkelijk € 3.506, vergeleken met € 2.000 begroot).
Het is verheugend dat veel leden meer hebben betaald dan de nominale contributie van € 17,50.
Rente:
Dit betreft de rente inkomsten op de vermogensspaarrekening.
Bijdragen:
De subsidies van NPF en Stinevo zijn overeengekomen ten behoeve van de kosten van de algemene
ledenvergadering.
Uitgaven Algemene Ledenvergadering:
De uitgaven voor de algemene ledenvergadering lagen op begrotingsniveau.
Kosten informatiebulletins:
De kosten voor de informatie bulletins konden worden gerealiseerd ruim binnen de begroting.
Bestuurskosten:
Het betreft hier voornamelijk de reiskosten, telefoonkosten, printerkosten en portokosten van de
bestuursleden.
Lidmaatschap KNVG
De kosten van het lidmaatschap van de Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden zijn
gekoppeld aan het aantal leden. Deze kosten zijn gebaseerd op 2027 leden per 1-1-2016.
Uitgaven Internet en ledenadministratie:
De actuele kosten bleven ruim onder de begroting o.a .door het niet gebruikte deel van reservering voor
update website van € 520,-- , wat is vrij gevallen (geschat €1.500,-- werkelijk € 980).
Opleidingskosten:
In 2016 zijn er geen opleidingen geweest.
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b. Balans per 31-12-2016
De balans laat het volgende beeld zien:

Balans (na verwerking resultaat)
(in Euro’s)

31-dec

31-dec

2016

2015

Vlottende activa:
Debiteuren
- te vorderen contrubutie

5.070

675

-3.965

-465

- voorziening te vorderen
contributie

1.105

210

643

2.427

- overige vorderingen op
korte temijn
Liquide middelen
- rekening courant bank
- depositorekening
Totaal Activa

2.517

2.584

82.612

81.659
85.129

84.243

86.877

86.880

80.978

80.666

5.899

6.214

86.877

86.880

Eigen vermogen:
Algemene Reserve
Kortlopende Verplichtingen:
Kortlopende Schulden
Totaal Passiva
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De balans wordt door de penningmeester als volgt
toegelicht:

5. en 6. Goedkeuring Financieel Verslag
2016 en décharge van het Bestuur voor het
gevoerde beleid

Vlottende activa:
Debiteuren:
Het nog openstaande bedrag aan contributies
over 2015 en 2016 bedraagt € 5.070,-. Hiervoor
is een aanvullende voorziening getroffen ad. €
3.500,-- de voorziening is nodig omdat een aantal
leden niet hebben gereageerd op onze aanmaning
in december j.l.

De vergadering keurt eenstemmig het Financieel
Verslag over 2016 goed en déchargeert daarmee
onder applaus het bestuur voor het gevoerde beleid.

Overige vorderingen op korte termijn:
Dit betreft in 2017 ontvangen rente over 2016.
Liquide middelen:
Van het totaal aan banksaldi van € 85.129,-- staat €
82.612,--op een ABNAMRO vermogensspaarrekening met een rente van ca 0,6 %. inclusief bonusrente.
Eigen Vermogen:
Het eigen vermogen neemt toe met het positieve
saldo van inkomsten en uitgaven over 2016 ten
bedrage van € 312,-- (€ 80.666,-- + € 312,-- = €
80.978,--)

7. BEGROTING 2017 en vaststelling contributiebijdrage 2018
(Zie cijferopstelling onder agendapunt 3)
Inkomsten:
De schatting aan contributie is gebaseerd op 1800
betalende leden ( 17,50 x 1800 =31.500)
De bijdragen van NPF en Stinevo in de kosten van
de algemene ledenvergadering zijn via overeenkomsten vastgelegd.
Bij de rente hebben wij gerekend op een lichte stijging van het rente percentage.
Uitgaven:
De begrote uitgaven zijn ingeschat op een naar
boven afgerond niveau 2016.
Uitzonderingen hierop zijn:

Kortlopende schulden:
Het saldo bestaat enerzijds uit een reservering voor
de-op de balansdatum- aangegane verplichting aan
de jaarbeurs van € 3000 inzake de algemene ledenvergadering in 2017, vooruitontvangen contributies
ten bedrage van € 1.064,-- en betaalde kosten 2017
betrekking hebbend op 2016 ad. € 1835,-- ( kosten verzonden aanmaningen en porti DNP bulletin
december 2016).
Over het financieel verslag worden verder geen vragen gesteld.

4. Verslag van de kascommissie over het
Financieel verslag 2016
De penningmeester leest het verslag voor. De kascommissie heeft de jaarcijfers over 2016 akkoord
bevonden en adviseert de vergadering het bestuur
te déchargeren voor het gevoerde financiele beleid.
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Internet en administratie:
In het 2016 cijfer zat een voordeel door het vrijvallen
van een reservering ad. € 520,-Opleidingskosten;
In de begroting hebben wij rekening gehouden met
opleidingskosten die eventueel voor rekening van
DNP kunnen komen.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2018
ongewijzigd vast te stellen op euro 17,50 per lid.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
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VERANTWOORDINGSORGAAN
Verslag van het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd
Pensioenfonds door de voorzitter Antoinette Stegmeijer
Antoinette is na het overlijden van Eric Roelen benoemd tot voorzitter van het VO.
Zij begint met het geven van een stukje persoonlijke achtergrond. Tot haar ontslag op 1 juli 2016 werkte ze bij
Maersk als hoofd bemanningszaken voor de groep van zo’n 110 Nederlandse zeevarenden. Op dit moment
varen er bij Maersk nog 6 schepen onder Nederlandse vlag. Zij heeft ook bestuurservaring door bestuursfuncties bij de KNVR en overleg namens werkgever met het Bedrijfspensioenfonds koopvaardij.
Vervolgens geeft zij een overzicht van de samenstelling van het verantwoordingsorgaan. Er wordt tenminste
vier keer per jaar vergaderd, meestal voorafgaand aan het formeel of informeel overleg met het NPF bestuur.
Binnen het VO zijn er vier aandachtsgebieden: Beleggingen en Risico, Communicatie, Pensioen (algemeen)
en Governance.

De speerpunten van het VO
zijn onder meer:
• meer inhoud geven aan de
wijze waarop het bestuur verantwoording aflegt aan het VO;
de ambitie is om het VO te profileren als sparringpartner voor
het bestuur;
• het behouden van de dekkingsgraad; hierbij wordt gekeken
naar de beleggings strategie
en de financiële rapportages
de uitvoeringskosten van het
•
NPF en de kwaliteit van het uitvoeringsorgaan AON Hewitt;
de kwaliteit van AON Hewitt is
sterk verbeterd, in het bijzonder met betrekking tot de communicatie; het aantal en soort
klachten kan een belangrijke
ijking zijn.
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Antoinette brengt nog in herinnering hoe de rollen binnen het
pensioenfonds zijn verdeeld:
• het bestuur is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de regeling die is overeengekomen
met de werkgevers
• De visitatiecommissie houdt
toezicht op het beleid van het
bestuur, de algemene gang van
zaken in het pensioenfonds, de
adequate risicobeheersing en
de evenwichtige belangenafweging door het bestuur; over
de uitvoering van de taken legt
de VC jaarlijks verantwoording
af aan het VO, de werkgever en
in het jaarverslag
• Het VO adviseert –gevraagd en
ongevraagd- het bestuur van
het pensioenfonds; het bestuur
van het pensioenfonds legt
verantwoording af aan het VO.

Het VO blijft zoeken naar verbetering om –zonder op de
bestuurdersstoel te gaan zitteninhoudelijk betrokken te kunnen
blijven bij de uitvoering van ons
aller pensioenregeling.
Zij dankt de aanwezigen voor het
in het VO gestelde vertrouwen en
moedigt aan om niet te schromen vragen bij het VO neer te
leggen.
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VOORZITTER NPF
Korte inleiding door de voorzitter van het Nedlloyd
Pensioenfonds Jeppe Machielsen
Jeppe vangt aan met de mededeling dat het fonds ook dit jaar weer de pensioenen heeft kunnen indexeren,
zij het met slechts een geringe indexatie van 0,05% . Hij is daar wel blij mee, maar is er niet trots op. Dat is hij
pas als er volledig geïndexeerd kan worden. Dat laatste blijft het streven van het bestuur.
In 2016 is het bestuur van het fonds als volgt gewijzigd:
Eind 2015 is Ab Poldervaart afgetreden en opgevolgd door Ludo Jansen, namens de pensioengerechtigden.
Herbenoemd zijn Mark Schenkel, namens de werknemers en Koen Knapper, namens de pensioengerechtigden. Eind 2016 is Jacob Tas afgetreden en opgevolgd door Feikje Wittermans, namens de werkgevers.
Het Nedlloyd Pensioenfonds is een oud of rijp fonds, dat met 400 - 500 actieve deelnemers maar weinig premie ontvangt, € 60 mln. per jaar aan pensioen uitkeert en een grote pot met geld beheerd voor de vele slapers
en gepensioneerden. Dit vraagt extra aandacht voor de toekomst van het fonds.
Voor de toekomst van het fonds zijn de volgende zaken van belang:
De besturing van het fonds moet van goede kwaliteit zijn en affiniteit hebben met de Nedlloyd achtergrond.
Dit lijkt voor de komende jaren geen probleem te zijn.
De kosten van de uitvoering moeten proportioneel zijn. De kosten per deelnemer zijn nu € 290, dit is niet laag,
er zijn grote fondsen waarvan de kosten € 100 per deelnemer zijn, echter er zijn ook fondsen die waarvan de
kosten € 1.000 per deelnemer zijn. Een andere kijk op de kosten: de totale kosten van de uitvoering bedragen
0,25% van het vermogen. Als dit zo blijft en de kosten niet stijgen naar bijvoorbeeld 0,50% van het vermogen,
lijkt er geen reden te zijn om een andere weg in te slaan.
Kwaliteit van de uitvoering moet goed zijn en de juiste mensen moeten daarvoor aangetrokken kunnen worden. Dit is nog steeds het geval. Wel wordt samenwerking gezocht met andere fondsen om de uitdaging te
vergroten, kennis te delen en mogelijk kosten te besparen.
Het fonds heeft thans een vermogen van ruim € 1,4
mrd. Onder de € 700 mln. lopen de kosten van beleggingen relatief op en wordt de toegang tot bepaalde
vermogenscategorieën lastiger. Berekeningen wijzen uit dat het nog circa tien jaar duurt voordat die
omvang van € 700 mln. wordt bereikt.
De Nederlandsche Bank heeft ook aandacht voor de
problematiek van de kleinere en in haar ogen mogelijk kwetsbare fondsen. Het Nedlloyd Pensioenfonds
wordt, gezien het vorenstaande en de ontwikkeling
van de dekkingsgraad, niet als kwetsbaar gezien.
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PUZZEL

De opzet van deze puzzel is zoals gebruikelijk: bij een goede oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een toepasselijke
uitspraak. Als u deze uitspraak vóór 15 juli 2017 per e-mail of briefkaart inzendt aan de secretaris van DNP (voor gegevens zie colofon),
onder vermelding “Puzzel mei 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. Veel plezier met deze breinkraker!
Toelichting: Als hulpmiddel wordt
een achttal medeklinkers gegeven.
Hetzelfde cijfer in een hokje
betekent dezelfde medeklinker.
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1. Door de bergen in Peru in een
sedan (5)
2. Positie in de club van Baden
Powell, ontleend aan Kipling (5)
3. Van een vorm voor een klassiek
lied kun je goed ziek zijn (7)
4. De zeeleeuw van Singapore (7)
5. Het eerlijke handelsmerk van
Douwes Dekker (3+8)
6. In één woord nat en in twee woorden droog (8 of 5+3)
7. Oorspronkelijk was de HAL heel
wat mans (4)
8. Veelbezongen rivier met een hoog
pis gehalte (11)
9. Bij de kapper kan de bemanning
een sneetje krijgen (4+3)
10. Zeevogel in een bontjas (5)
11. Amsterdamse sleepboten waren
niet duur (8)
12. Wijneiland (7)
13. Textieleiland (6)
14. Drakeneiland (6)
15. Lieten onze koningen hier hun
schepen bouwen? (11)
16. Het aantal bommen en granaten in
de krachtterm van de kapitein (7)
17. De vis kan er niet mee vliegen,
maar staat er wel mee op het
menu (10)
18. Is maritiem in Rotterdam en
scheepvaart in Amsterdam (6)
19. De internationale luchthaven achter
Mevrouw Verdonk (6)
20. Onderdeel van een cilinder past na
bloed en zand (6)
21. De voetbalclub van het depot van
de Royal Navy (7)
22. Daar is de NS de weg kwijt (10)
23. De querulant bij ProRail (11)
24. Aan boord kun je hier achter wegkruipen (12)
25. Verlosser met el als land en san als
hoofdstad (8)
26. Was bij de oude Romeinen al
noodzakelijk (8)
27. De goeie ouwe tijd van opgave 5
(5+6)

UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 57 VAN FEBRUARI 2017
De goede oplossing van de puzzel in het vorige DNP INFO bulletin is: welkom op de alv in de jaarbeurs.
De winnaar, door loting bepaald, is: A. de Blok, Stolwijk
De volledige oplossing van de puzzel is:
1. Slootwater 2. Kraaiennest 3. Walrus 4. Bikini 5. Maoisme 6. Datumgrens 7. Pensionado 8. Zeepost 9. Mandela 10. Charleston
11. Trailer 12. Onderlosser 13. Maasvlakte 14. Reiger 15. Argentinie 16. Jordaan 17. Queen 18. Waterjuffer 19. Slaper 20. Santana
21. Kwartier 22. Zandbank 23. Flessenpost 24. Garuda 25. Bergen 26. Turfschip
U heeft van ons nog tegoed de winnaars van de Kerstpuzzel 2016. Zij zijn, ook weer door loting bepaald:
L.W.J. de Bruin, Zwaag; J. Prins, Koog a/d Zaan; H. Scheer, Oud- Beijerland.
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DIRECTEUR VAN HET NPF
Toelichting door de
directeur van het Nedlloyd
Pensioenfonds
Frans Dooren op de
resultaten van het Fonds
in het afgelopen jaar
Zoals gebruikelijk eindigt het ochtendprogramma
met een uitvoerige presentatie, waarin Frans
Dooren, directeur van het pensioenfonds, aan de
leden een toelichting geeft op het reilen en zeilen
van het Nedlloyd Pensioenfonds.
Naar aanleiding van het verschijnen van de
Nedlloyd Pensioenkrant merkt Frans op dat het
fonds streeft naar meer digitale communicatie,
maar dat de Nedlloyd Pensioenkrant, naast digitaal,
ook op papier beschikbaar blijft.
De organisatie van het fonds is op sterkte gebracht
met de invulling van de vacature op de afdeling
Vermogensbeheer, waar de heer M.H.K.T Tjong Tjin
Joe, als vastrentende waarden specialist in dienst is
getreden.
De dekkingsgraden blijven zich positief ontwikkelen.
De beleidsdekkingsgraad, het 12-maands gemiddelde volgens de door de DNB voorgeschreven,
berekeningswijze die ook als maatstaf dient voor de
indexatie, is van 114,5% in december 2016 gestegen
naar 115,7% in maart 2017. Ten opzichte van andere
fondsen doet het Nedlloyd Pensioenfonds het erg
goed. De beleidsdekkingsgraad van andere fondsen
is gemiddeld slechts 98%.
Het vermogen van het fonds is met ruim € 1,4 mrd.
nog nooit zo hoog geweest en ook de verplichtingen
zijn ten opzichte van 2015 wat gestegen, ondanks
het feit dat er jaarlijks ongeveer € 60 mln. aan
pensioen wordt uitgekeerd. Als de rente stijgt, dan
daalt het vermogen, omdat de vastrentende waar-
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den dan minder waard worden. De verplichtingen
dalen dan ook. Per saldo zal de dekkingsgraad
stijgen, want het renterisico is niet volledig afgedekt,
dus de verplichtingen dalen per saldo meer dan
de vastrentende waarden.
De verdeling van de beleggingsportefeuille komt
nagenoeg overeen met de verdeling van de
opbrengsten uit de diverse beleggingscategorieën.
Ongeveer 48% van de beleggingsopbrengsten komt
uit de matchingportefeuille, die 44% deel uitmaakt
van het vermogen. Met de matchingsportefeuille
probeert het fonds de ontwikkeling van de
verplichtingen zo goed mogelijk te volgen.
Het rendement over 2016 bedraagt 7,5% en dat is
licht (0,4%) onder de benchmark.
Zowel de returnportefeuille (7,3%) als de
risicomanagementportefeuille (7,4%) en de
onderliggende beleggingscategorieën behaalden
positieve resultaten. Vastgoed behaalde, met een
rendement van 11,4%, een forse outperformance
van 3% ten opzichte van de benchmark.
Het fonds ontving een Global Award voor beste
kleine vastgoedbelegger, vanwege de herstructurering van de vastgoedportefeuille waarbij op een
innovatieve wijze fondsbeleggingen werden omgeruild. Het actief beheer van de aandelenportefeuille
levert op langere termijn nog steeds een fors extra
rendement op ten opzichte van het passief volgen
van een aandelenindex. Het extra genomen risico
wordt meer dan beloond.
De indexatie, die per 1 januari 2017 werd bijgeschreven, was niet erg hoog, namelijk maar 0,05%. Frans
licht toe waarom toch is besloten de pensioenen te
indexeren en waarom dat niet meer kon zijn dan die
0,05%. Dit heeft te maken met de wettelijke rekenregels voor de berekening van de indexatie, die ertoe
leiden dat de ruimte boven de 110% beleidsdekkingsgraad maar gedeeltelijk gebruikt mag worden
voor de jaarlijkse indexatie. Voorts is het van belang
dat als er geïndexeerd kan worden dat dan ook te
doen, omdat de regels voor inhaalindexatie ook
streng zijn en het dan nog langer duurt voordat alle
indexatie ingehaald is.
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Voorts licht Frans toe dat het fonds een aantal principes heeft vastgelegd inzake maatschappelijk verantwoord beleggen. De hoofddoelstelling blijft een
optimaal rendement voor de deelnemer. Optimaal
houdt in het hoogste rendement gegeven het risico
dat daarbij genomen wordt. Onderzoek wijst uit
dat de G van ESG-beleid (ESG staat voor Environment (milieu), Social (arbeidsomstandigheden) en
Governance (besturing van ondernemingen)) een
positieve invloed kan hebben op de beleggingsopbrengst en dat bijvoorbeeld aandacht voor milieuaspecten het risico (reputatie) kan verlagen.

van bestuursmodellen en de houdbaarheid van het
bedrijfsmodel.

De Nederlandsche Bank publiceert jaarlijks de toezicht thema’s, waarop de fondsen in de loop van
het jaar bevraagd kunnen worden. Dit betreffen
onder meer het verandervermogen van de fondsen, informeert het fonds duidelijk over mogelijke
kortingen of uitblijven van indexatie, de effectiviteit

Nadat Frans nog een paar vragen uit de zaal beantwoordt, sluit hij onder dankzegging voor de aandacht, zijn presentatie af en nodigt de voorzitter
ter afsluiting van het ochtend gedeelte iedereen uit
voor de lunch..
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De toekomst van het fonds staat regelmatig op de
agenda van het bestuur. Jeppe is in zijn presentatie
daar al uitvoerig op in gegaan. De goede financiële
positie en de effectiviteit van het bestuur van het
fonds zijn daarbij belangrijke triggers. Teneinde kennis te delen, de kwaliteit van de dienstverlening te
verbeteren en mogelijk kosten te verlagen zoekt het
pensioenfonds op uitvoeringsniveau naar samenwerking met andere fondsen.
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MARTIN VAN ROOIJEN
Presentatie door Martin van Rooijen
oud voorzitter van de Koepel Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden
Martin van Rooijen was voorzitter van de Koepel van
Nederlandse Verenigingen van gepensioneerden
(KNVG), waar ook DNP lid van is.
Hij was -na de afsplitsing van de NVOG- de eerste
voorzitter en is dat gebleven tot zijn aftreden, toen
hij kandidaat werd voor het lidmaatschap van de
Tweede Kamer namens de partij 50plus. Inmiddels
is hij tot Tweede Kamerlid verkozen.
Met het bestuur van de KNVG heeft Martin getracht
de belangen van de gepensioneerden te behartigen.
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De gepensioneerden werden niet toegelaten tot het
debat over de pensioenplannen op overheidsniveau.
Zij zaten niet aan tafel toen beleidsplannen werden
ontwikkeld op pensioengebied binnen de SER en de
politiek. Het belang van de gepensioneerden stond
niet voorop. Uiteindelijk wisten de
belangenorganisaties voor de ouderen (zoals KNVG,
NVOG, ANBO) zoveel druk uit te oefenen, dat ze als
gesprekspartner werden erkend.
Toch heeft dit tot nu toe weinig opgeleverd.
De politiek lijkt niet bijzonder geïnteresseerd te zijn
in de pensioenmaterie.
De inkomenspositie van de ouderen komt daardoor
in de verdrukking. Er lijkt niet te tornen aan het
wettelijk Financieel toetsingskader, waardoor de
rekenrente voor het bepalen van de pensioenverplichtingen veel te laag is in vergelijking met de
werkelijke rendementen van de pensioenfondsen.
Het gevolg is dat de hogere voorziening voor pensioenverplichting indexering vaak niet mogelijk
maakt. Overigens is dit in flagrante tegenstelling tot
het feit, dat in de premieberekening wel rekening
wordt gehouden met hogere rendementen in de
toekomst, waardoor de pensioenpremies eigenlijk
te laag zijn. Er zou zo’n 10 miljard premie te
weinig zijn gestort in de pensioenpotten over
de laatste jaren! Wat die lage rente betreft merkt Martin van Rooijen ook nog op, dat het onbegrijpelijk en
niet uit te leggen is dat verzekeringsmaatschappijen
wel met een hogere rente mogen rekenen om hun
voorzieningen te bepalen.
Verder gaf hij voorbeelden van de maatregelen die
de laatste jaren de niet-werkenden op achterstand
hebben gezet ten opzichte van de werkenden, zoals
fiscale begunstiging van de werkenden, stijging
van de premie zorgverzekering, die voor werkenden
grotendeels door de werkgever wordt betaald en
die de gepensioneerden zelf moeten opbrengen etc.
Al met al gingen de gepensioneerde ouderen met
een pensioen hoger dan 10.000 euro er in de laatste
jaren zo’n 12% in koopkracht op achteruit.
Terwijl het gemiddeld pensioen in de tweede pijler
in Nederland ongeveer 5000 euro per jaar bedraagt
heeft de inkomenspositie van de ouderen kennelijk
geen prioriteit.
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De grote vraag is nu of in het nieuwe kabinet de
belangen van de ouderen beter aan bod zullen
komen, zeker nu de begrotingsmeevallers blijven komen en de financiële armslag steeds groter
wordt. Uiteraard zal Martin zich in zijn nieuwe functie daarvoor volledig inzetten. Op plannen hoe ons
pensioenstelsel er in de toekomst uit moet gaan
zien wordt al geruime tijd gestudeerd. De SER heeft
daarvoor voorstellen gedaan en het lijkt te gaan
naar meer geïndividualiseerd pensioensparen -zij
het met collectieve risicodekking. Hoe dan ook: de
eigendomsrechten van de opgebouwde pensioenen
mogen niet worden aangetast. Mocht dat wel gebeuren dan zijn de belangenorganisaties bereid om te
gaan procederen tot aan het Hof van Luxemburg, In
de opmerking van Ludo Jansen, dat toch duidelijk
moet zijn dat ruimere pensioenen ook meer uitga-
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ven van de gepensioneerden tot gevolg zouden hebben, hetgeen weer goed is voor de economie, kan
Martin van Rooijen zich geheel vinden. In dit kader
zal door 50plus een wetsontwerp worden ingediend
om de mogelijkheid te scheppen de rekenrente tijdelijk te verhogen, zodat de nadelige effecten van de
ECB-politiek deels teniet worden gedaan. De disconteringsvoet zou dan op 2% moeten worden gesteld
en de beleidsdekkingsgraad (middeling over 10 jaar)
zou buiten werking moeten worden gesteld. Dit zou
ruimte geven aan de pensioenfondsen om weer te
indexeren en de bestedingsruimte van de gepensioneerden te vergroten.
Hij sluit zijn betoog hierbij af onder applaus en met
dank van de voorzitter.
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HOLLAND AMERICA LINE
Presentatie Holland
America Line door Yvonne
Netz en Sophie Crombag
De dames Yvonne Netz, Sales Representative
Nederland Holland America Line en Sophie Crombag
recent stagiaire op de m.s. Veendam introduceren
zichzelf.
De Holland America Line (HAL) heeft een rijke en
lange geschiedenis van 143 jaar. Alleen de KNSM,
een van fusie rederijen die zijn opgegaan in
Nedlloyd zou nog een langere geschiedenis van
161 jaar hebben gehad.
De basis van de HAL was de vracht- en passagierslijndienst Rotterdam -New York vice versa.
Vele emigranten met gezinnen hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt om naar Amerika te
reizen.
Al in de vroege geschiedenis van de rederij werden
in de wintermaanden al passagiersschepen ingezet
in de Caribbean en werd de basis gelegd voor het
huidige cruise bedrijf.
Door de opkomst in de 50/60 ‘er jaren van de luchtvaart was er steeds minder behoefte aan de passagiersdienst Rotterdam/New York en dit leidde tot
een volledige omschakeling op de cruisevaart.
In deze periode werd het vrachtvervoer volledig
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afgestoten en verdwenen de schepen met de namen
die op “Dijk” (conventionele vrachtschepen) maar
de traditie met “DAM” (passagiersschepen) bleef.
Hoewel de HAL inmiddels onderdeel is van het
Amerikaanse concern Carnival Cooperation vaart
de vloot van 14 kleinere en middelgrote passagiersschepen onder de Nederlandse vlag met veel
Nederlandse officieren. Het bedienend personeel is
Aziatisch. De voertaal aan boord is Engels met de
dollar als valuta.
Het 15de schip van de vloot de nieuwe Statendam,
zusterschip van de Koningsdam is in aanbouw en
recent is er een derde schip van de zogenaamde
Pinnacle class besteld.
Het voormalige hoofdkantoor van de HAL is
omgebouwd tot Hotel New York. De hoofddirectie
HAL zetelt in Amerika. In Nederland is er een
kantoor voor verkoopondersteuning, bemanningszaken e.d.
Natuurlijk maakte Yvonne van de gelegenheid
gebruik om het cruise product HAL te promoten.
De rijke traditie, de klassieke stijl kwamen uitgebreid
aan de orde. Het entertainment aan boord ligt op
hoog niveau. Volpension omvat de rijkelijk gevulde
zelfbedieningsbuffetten (LIDO) tot het dineren op 5
sterrenniveau. Desgewenst zijn Menukaarten in het
Nederlands beschikbaar en de service is uitstekend
met de goed opgeleide Aziatische bediening,
die zelfs een mondje Nederlands spreekt.
Deze zomerperiode worden drie schepen ingezet
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vanuit Nederland. Vanuit Rotterdam het schip.
“Rotterdam” en vanuit Amsterdam de schepen
“Prinsendam” en “Koningsdam” voor verschillende
cruises in Noord Europa.
Verder verzorgd de HAL-cruises o.a. in de
Middellandse Zee, de Caribbean, Alaska en het Verre
Oosten. Door middel van vliegarrangementen met
transfer worden de vertrekhavens en terug.bereikt.
Sophie sprak over haar ervaringen als stagiaire op
de “Veendam” en ging in op technische zaken zoals
dat de schepen beschikken over boeg- en
hekschroeven en het maken van zoetwater uit
zeewater. Ook ging zij in op de organisatie van de
schepen. Naast de op schepen gebruikelijk structuur
beschikt de kapitein ook over een hoteldirecteur met
staf. Opmerkelijk is het “wacht” systeem van 5 en 3
uur “op” per etmaal met wisselende lengte van de
lange rustperioden van respectievelijk 11 en 13 uur.
Tot slot volgden er een aantal vragen en een
geanimeerde discussie.met de beide dames.
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Afsluiting door de
voorzitter en uitnodiging
voor de borrel in de
Johan Friso foyer
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst
en belangstelling en nodigt iedereen uit voor
de afsluitende borrel en wenst ieder daarna
een goede thuisreis

De volgende Algemene
ledenvergadering
is gepland op woensdag
14 maart 2018, wederom
in het Beatrixgebouw.
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EEN RIJK VERLEDEN...
Kaarten en knappe koppen
In de tentoonstelling Expeditie Knappe Koppen in het Maritiem Museum hangt een fraaie kaart van
Suriname. De kaart is afkomstig uit de collectie van de Stichting Nedlloyd Kunstbezit en werd in het verleden
verzameld door de KNSM. Als enige rederij bezat deze maatschappij een collectie historische kaarten.
De kaart van Suriname werd in 1728 vervaardigd door Gerard van Keulen, telg van het beroemde uitgevershuis Van Keulen. Zij publiceerden in de achttiende eeuw talrijke kaarten van dit gebied. Die werden meestal
gebonden in een atlas, maar waren ook los verkrijgbaar. Deze kaart van Suriname met de titel “Paskaart van
de rivieren Commewini Suriname Suramaca Cupanama en Courantin, vertooonende alle desselfs plantagie
en wie deselve bezitten” is een zeekaart, die gebruikt kon worden om de rivieren op te varen. Ondieptes zijn
aangegeven, het soort kust is vermeld en rechtsonder staan zeilaanwijzingen voor de stuurman. In het binnenland worden alle plantages langs de rivieren bij naam genoemd.
De kaart laat de wereld zien, waarin Maria Sybilla Merian (1647-1717) en haar dochter Dorothea twee jaar
lang woonden. Dat was in Paramaribo, maar ook op een plantage diep het land in. Dat was de plantage van
de gezusters Sommelsdijk, zover landinwaarts dat die op deze kaart niet is opgenomen. Maria Merian ging
hier op zoek naar bijzondere Surinaamse vlinders en rupsen, dieren die haar al van jongs af aan intrigeerden.
Merian was een bijzonder goede kunstenares, die alle stadia van de metamorfose van een vlinder in één
prachtige tekening weergaf samen met de plant waar de rups van leeft. Daarin was ze de eerste en lange tijd
uniek.
Maria Merian woonde enkele jaren in Amsterdam, waar zij op bezoek ging bij Nicolaas Witsen, burgemeester van Amsterdam, bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie én belangrijk verzamelaar.
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In “het kostelijke rariteitenkabinet van Nicolaas Witsen”, aldus Merian, zag zij “prachtige insecten uit
Oost- en West-Indië”. Maar zij was teleurgesteld toen
zij merkte dat de verzameling de levenscyclus van
deze dieren niet liet zien. Daarop besloot zij zelf naar
West-Indië te gaan. Ze reisde met een schip van de
West-Indische Compagnie naar Suriname en deed
daar twee jaar lang onderzoek. Het resultaat van haar
noeste arbeid legde zij in 1705 in woord en beeld
vast in de Metamorphosis insectorum Surinamensium, ofte verandering der Surinaamsche insecten,
waar in de Surinaamsche rupsen en wormen met
alle des zelfs veranderingen na het leven afgebeeld
en beschreven worden. Een prachtig, kleurrijk werk!
Meer weten over Maria Merian in Suriname en zelf
de kaart van Suriname en de Metamorphosis insectorum Surinamensium doorbladeren? Kom dan naar
de tentoonstelling Expeditie Knappe Koppen in het
Maritiem Museum Rotterdam!

Sjoerd de Meer en Irene B. Jacobs, conservatoren
Maritiem Museum Rotterdam

De komende maanden te doen in het Maritiem
Museum Rotterdam:
In de zomermaanden organiseren we elke zondag
van 11 juni t/m 27 augustus een rondvaart van
1,5 uur vanuit de museumhaven.
Ervaar de Maritiem Museum Haven, de Erasmusbrug en andere highlights van Rotterdam vanaf het
water en ontdek alles over de bijzondere historie
van onze varende topstukken. Stap bijvoorbeeld
aan boord van de stoomsleepboot ‘Dockyard V’ uit
1940 of de ‘Havendienst 20’ uit 1941 die meewerkten
aan de wederopbouw van de haven.
Voor kosten en aanmelden 010-4132680 of
www.maritiemmuseum.nl/activiteiten/elkezondag-varen-op-een-topstuk
30 juni t/m 2 juli: Rotterdam Water Weekend.
Neem een duik in de Rotte of in een van de binnenhavens van het Maritiem District, ontmoet Desiderius
Erasmus op een van de varende Picknick Islands,
lounge en luister naar Rotterdams upcoming musici
en dichters of vaar mee met een gids die je alles vertelt over de historie en toekomst van ons Waterrijke
Rotterdam. Voor meer informatie:
www.rotterdamwaterweekend.nl
2 juli t/m 3 september: Kids Marina te gast in onze
museumhaven!
Kinderen beleven hoe het is om kapitein van een
schip te zijn en besturen zelf een stoere politieboot,
brandweerboot of een van de andere vijf boten in
de Maritiem Museum Haven. Aan de hand van een
havenspeurtocht op het water zoeken ze naar Professor Plons en zijn vrienden die op het water te vinden zijn. Voor kosten en kaarten zie:
www.maritiemmuseum.nl/activiteiten/kidsmarina-te-gast-in-museumhaven
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Verenigingen van oud-personeel
Vereniging Gepensioneerden van de voormalige N.V.
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en. Wm. Ruys & Zonen
Secretariaat: M.E. van Looijen-Troost, Marijke Staete 41,
2931 WB Krimpen a/d Lek
Telefoon: 0180-513 505 – E-mail: krl-wrz@hetnet.nl
Bijeenkomsten: Eerste zaterdag in januari
Nieuwjaarsreceptie. Vergaderingen per convocatie

Vereniging van Oud-KNSM-ers
Secretariaat: Mevr. Joyce Goede, Parkwijklaan 193,
1326 JS Almere
Telefoon: 036-535.43.85 –
E-mail: joyce.goede@hotmail.com
Clubblad: De Kroonvaarders - vier keer per jaar.
Bijeenkomsten: na convocatie

Oud-Gezagvoerders der Stoomvaart Mij. ‘Nederland’
Voorzitter: H. Poelenjee, E-mail: henk.poelenjee@xs4all.nl
Contact: J. Planken,Telefoon: 0299 - 47.38.47,
E mail: plankenjohn@gmail.com
Bijeenkomsten: Diverse locaties in het land

Vereniging van Oud-personeel der Koninklijke Java-ChinaPaketvaart Lijnen N.V. (Royal Interocean Lines, RIL)
Secretariaat: Bert Pleizier, Joh. Vermeerstraat 1,
9312 PZ Nietap
Telefoon: 0594-512265 – E-mail: b.pleizier@wxs.nl Website: http://www.kjcpl-ril.nl
Clubblad: RIL- Post, twee keer per jaar. Redactie: H.van
Twillert harryjanny@gmail.com

Vereniging van Oud-Employé’s der Vereenigde
Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (V.N.S.)
Secretariaat: P.Th. Wagner, Westdijk 26, 1847 LH Zuidschermer
Telefoon: 072-504 43 66 – E-mail: wagner@hetnet.nl
Bijeenkomsten: Eerste donderdag van de maand in Brasserie
Roozendaal, Overveen.
Clubblad: VNS T&T (Toen en Thans) - vier keer per jaar

De volledige lijst van 40 verenigingen/groepen
is te vinden op: www.vomo.nl

