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Het begint een goede gewoonte te worden, het 
versturen van ons Kerstbulletin samen met de 
Pensioenkrant van het Nedlloyd Pensioenfonds. 
Ook dit jaar weer veel dank aan het bestuur van het 
Pensioenfonds hiervoor.

Terugkijkend op het nu bijna afgelopen jaar kunnen 
wij vaststellen, dat de lang verwachte vernieuwing 
van het Nederlandse pensioenstelsel nog immer op 
zich laat wachten. Sociale partners in de SER komen 
er met elkaar nog niet uit, en het nieuwe Kabinet 
heeft tijdens de formatie besloten het probleem te 
laten waar het ligt, namelijk bij de sociale partners. 
Wel wordt het steeds waarschijnlijker dat een 
stelselwijziging niet zal leiden tot aanpassingen 
van reeds opgebouwde rechten, iets waarover 
afgelopen jaren wel gesproken is, maar waar de 
(koepels van) gepensioneerden verenigingen, zoals 
DNP, zich luidkeels tegen verzet hebben. Ook is het 
waarschijnlijk dat het nieuwe pensioenstelsel voor de 
actieve deelnemers (dat wil zeggen de deelnemers 
die nog premie betalen) meer richting persoonlijke 
pensioenpotjes zal gaan; iets waar het Nedlloyd 
Pensioenfonds met haar moderne pensioensysteem 
al op heeft voorgesorteerd. Echter, garanties voor de 
uitkomst van deze nationale discussie hebben wij 
niet.

Ook dit jaar heeft de, al dan niet kunstmatig, lage 
rente gezorgd voor veel discussie over de financiële 
positie van de diverse pensioenfondsen; en dan 
met name over de invloed van de rente op de 
dekkingsgraden en in het verlengde daarvan op 
het indexatie- of kortingsbeleid. Wij mogen ons 
nog immer gelukkig prijzen dat wij deelnemer zijn 
in een robuust pensioenfonds. De indexatie van 
afgelopen jaar was in geld uitgedrukt mager; dit 
ligt niet aan het vermogen van het pensioenfonds, 
en ook niet aan onwil van het bestuur, maar 
wel aan de strikte regelgeving van de overheid. 
De toegestane indexering is een gevolg van de 
indexatie ambitie van het fonds, de gerealiseerde 

inflatie en het vermogen van het fonds om de 
indexatie ook in de toekomst te kunnen verlenen; 
dit laatste hangt uiteraard nauw samen met de 
rentestand. Het ambitieniveau van het fonds wordt 
wel door het fonds vastgesteld; de ambitie van ons 
pensioenfonds is de prijsstijging zo goed mogelijk te 
volgen. Op het moment van schrijven van dit artikel 
(half november) is de indexatie voor 2017 nog niet 
bekend, maar de verwachting is dat het fonds een 
indexatie kan verlenen die dicht bij de ambitie en 
dus bij de inflatie ligt.

Op dit moment bereidt het bestuur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds zich ook voor op de gevolgen voor 
het fonds van een komende wetswijziging, die 
pensioenfondsen met een vermogen boven 1 miljard 
euro en een zogenaamde paritaire bestuursvorm 
verplicht een raad van toezicht in te stellen, die in 
de plaats komt van de huidige visitatiecommissie. 
Dit geldt dus ook voor het Nedlloyd Pensioenfonds. 
Aangezien er nu dus in ieder geval iets zal moeten 
veranderen, is dit ook een goed moment de 
bestuursvorm weer eens tegen het licht te houden. 
In eerste instantie een interne discussie voor het 
bestuur van het fonds, maar wel een discussie waar 
wij als DNP bestuur een vinger aan de pols houden. 

Het komend jaar zal ook de discussie over de 
toekomst van het Nedlloyd Pensioenfonds verder 
gevoerd worden. De huidige kracht van het fonds 
maakt directe ingrepen in het kader van de toekomst 
niet noodzakelijk; echter een positie van kracht is 
altijd een betere positie om iets te veranderen dan 
een positie van zwakte; of erger nog, een positie 
waarin je door De Nederlandsche Bank gedwongen 
zou worden stappen te zetten, waar je geen zin in 
hebt of waar je niet achter staat.

U begrijpt, het bestuur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds staat weer voor een uitdagend jaar; 
als wij als DNP uw belangen goed willen behartigen, 
dan hebben ook wij weer een uitdagend jaar voor ons. 

DE VOORZITTER
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Er zal gestudeerd moeten worden op oplossingen 
voor eerder genoemde problemen (of juist kansen), 
er zal gediscussieerd moeten worden, intern binnen 
DNP, maar ook met onze vertegenwoordigers in 
NPF bestuur en verantwoordingsorgaan; ieder heeft 
in die discussies zijn eigen verantwoordelijkheden, 
het bestuur van DNP is bij uitstek de partij die de 
belangen van de deelnemers direct kan behartigen. 
Wij hebben daarbij wel uw steun nodig; in de ideale 
situatie is iedere gepensioneerde en slaper lid van 
onze vereniging, ongeacht afkomst (bijvoorbeeld 
Nedlloyd, P&O Nedlloyd, Maersk, Svitzer, Damco of 
Van Gend & Loos), leeftijd of status. Wij hebben u 
allemaal nodig, wij behartigen de belangen van u 
allen.

Naast lidmaatschap van onze vereniging DNP is 
iedere bijdrage aan de discussie welkom; wilt u 
in die zin bijdragen, neemt u dan contact op met 
mij of met één van mijn medebestuursleden. De 
discussiepunten, hierboven vermeld, zijn belangrijk 
genoeg om tijd en aandacht aan te geven. U bent 
van harte welkom.

Allereerst echter wenst het DNP bestuur u en uw 
dierbaren een goede Kerstmis en een prachtige 
start van het Nieuwe Jaar. Alle DNP leden 
hopen wij te ontmoeten tijdens onze Algemene 
Ledenvergadering in Utrecht op 14 maart 2018.

Han van Manen 
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DE PENNINGMEESTER VERANTWOORDINGSORGAAN

Inmiddels heeft ruim 85% 
van onze leden de contribu-
tie voor 2017 overgemaakt 
en een aantal leden met 
een extra bedrag als dona-
tie, waarvoor onze harte-
lijke dank.
Aan de leden, die nog niet 
betaald hebben, hebben wij 
op 15 november jl. per post 
een herinnering gestuurd. 

Voor de jaarafsluiting stellen wij het op prijs uw 
betaling uiterlijk voor 31 december a.s. te ontvan-
gen.
Wederom heeft het bestuur besloten geen voorstel 
tot verhoging van de contributie voor te leggen aan 
de algemene ledenvergadering van maart jl., dus 
blijft de contributie voor 2018 ongewijzigd € 17,50.
Zoals gebruikelijk zenden wij u eind februari / begin 
maart 2018 bij de stukken voor de algemene leden-
vergadering van 14 maart 2018 een acceptgiro voor 
de contributie 2018 toe.
Elk jaar betaalt een aantal leden reeds in december 
al de contributie voor het volgende jaar. Natuurlijk 
is dat nu ook mogelijk. Wel krijgt u toch de accept-
giro toegestuurd bij de stukken voor de algemene 
ledenvergadering. Die kunt u dan als niet verzonden 
beschouwen.

Bankrekening: NL 65 ABNA 0475377184 
t.a.v. Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds 
Rotterdam.

Graag bij betaling contributie de naam van het lid 
met alle voorletters en adres vermelden.

Hebt u vragen, bij voorkeur per: 
e-mail: penningmeester@vereniging-dnp.nl of per 
telefoon 010-5919818.

Kees Pool,
penningmeester

In de laatste maanden heeft het verantwoordings-
orgaan (VO) zich vooral bezonnen over hoe we in 
de toekomst op een goede wijze kunnen functione-
ren. Dat was nodig omdat de omgeving waarin we 
als VO opereren nogal is veranderd. Allereerst is er 
de Individueel Defined Contribution (IDC) regeling 
gekomen. De premies worden via het Nedlloyd Pen-
sioenfonds (NPF) ingelegd in fondsen, die worden 
beheerd door Robeco op individuele kapitaalreke-
ningen. De invloed van het VO op de processen is 
minimaal, omdat NPF in feite slechts een adminis-
tratieve taak vervult. De werkgevers kunnen over de 
uitvoering direct contact opnemen met het bestuur. 
De geleding voor gepensioneerden had sinds het 
overlijden van Eric Roelen nog niet in de vacature 
voorzien. Uiteindelijk hebben onze overwegingen 
geleid tot een voorstel aan het bestuur om de bezet-
ting van het VO terug te brengen van negen naar 
vijf leden: vier vanuit de gepensioneerden en een 
vanuit de werknemers. De geleding van de werkge-
vers zal in ons voorstel dus niet meer zijn vertegen-
woordigd. Intussen heeft het bestuur van het NPF 
het voorstel van het VO onderschreven.
Er vindt nog verder overleg plaats tussen het bestuur 
en de werkgevers en vervolgens zullen de volgende 
stappen worden besproken. In het voorstel van het 
VO zal het aantal van vijf leden bereikt worden door 
natuurlijk verloop.

Om ook in de toekomst een goede gesprekspartner 
voor het bestuur van NPF te zijn moet het VO er wel 
voor zorgdragen dat alle benodigde competenties op 
een kwalitatief hoog niveau vertegenwoordigd zijn. 
Gelukkig hebben we in DNP een achterban waaruit 
goede vertegenwoordigers gerekruteerd kunnen 
worden. Mocht u belangstel-
ling hebben mee te denken 
en mee te praten, neemt u 
dan contact op met één van 
de bestuursleden van DNP 
(zie details op pagina 12)

Het VO wenst u prettige 
feestdagen.
Hans Muis/secretaris
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KNVG

DNP is lid van de KNVG, de 
Koepel van Nederlandse 
Verenigingen van Gepensi-
oneerden (website www.
KNVG.nl). In de KNVG is 
een groot aantal verenigin-
gen als de onze verenigd. 
Een aantal keer per jaar 
komen vertegenwoordigers 

van de verschillende verenigingen op een centraal 
punt bij elkaar om de ontwikkelingen op pensioen-
gebied door te nemen.

Naast de landelijke bijeenkomsten komen ook op 
regionaal niveau gepensioneerdenverenigingen 
regelmatig bij elkaar, om meer lokale problemen te 
bespreken.

De KNVG is vooral actief in het aandacht vragen voor 
de belangen van gepensioneerden bij de Tweede 
Kamer en de regering. Hierbij wordt nauw samen-
gewerkt met de NVOG, de Nederlandse Vereniging 
van Organisaties van Gepensioneerden (website 
www.gepensioneerden.nl). 

Gezamenlijk streven de KNVG en de NVOG naar een 
eigen vertegenwoordiging van gepensioneerden 
in de Sociaal Economische Raad. Formeel worden 
onze belangen daar nu behartigd door de vakorga-
nisaties, maar die hebben naar onze mening hun 
voornaamste focus op de werkenden. Er is nog geen 
zicht op het verwerkelijken van dit streven.

Er vinden verkennende besprekingen plaats over 
het mogelijk samengaan van KNVG en NVOG. Pro-
bleem daarbij is dat de KNVG zich alleen richt op 
de pensioenproblematiek, terwijl de NVOG zich ook 
met andere ouderenbelangen bezighoudt.

HOE KUNNEN 
PENSIOENFONDSEN 
HET VERTROUWEN VAN 
DEELNEMERS VERGROTEN?
De complete Mercer verbeter vertrouwen 
top-10 op een rij.

1.  Duidelijk afkeren tegen bonussen
2.  Minder risicovol beleggen
3.  Meer maatschappelijk verantwoord beleggen
4.   Duidelijkheid over het netto inkomen op pensi-

oendatum
5.  Meer aandacht voor het belang van de deelnemer
6. Meer eigen keuze over inleg
7.  Meer eigen keuze over uitkering
8.  Beleggen in Nederlandse bedrijven
9.  Eerlijk communiceren dat hoogte pensioen niet 

vast is
10.  Betere communicatie over gevolgen actuele 

gebeurtenissen



AANMELDEN

Vul het formulier op de kerstkaart in en 
stuur deze met postzegel op. 
Of via de website.

Jaarlijkse contributie (2017)
Word lid!

UW GEHELE PENSIOEN, 

OF EEN DEEL ERVAN, ZIT BIJ HET

NEDLLOYD PENSIOENFONDS, NPF

• Het is uw geld dat goed beheerd moet worden.

•  NPF is een prima en betrouwbaar fonds mede door de 

inbreng van DNP, actief sinds 1994.

•  DNP heeft de voordracht van drie bestuurders in het 

Fonds en vijf vertegenwoordigers in het Verantwoor-

dingsorgaan.. DNP heeft invloed!

•  DNP zorgt dat er voldoende kennis aanwezig is bij 

haar vertegenwoordigers in het NPF

•  DNP overlegt regelmatig met de verantwoordelijken 

van het Pensioenfonds 

www. vereniging-dnp.nl

€ 17,50

6 DNP nr. 596
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UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 58 VAN MEI 2017
De goede oplossing van de puzzel in het vorige INFO bulletin is: de alv was wederom zeer geslaagd. 
De winnaar, door loting bepaald, is de heer T.A. Hiddes uit Boxmeer.

De volledige oplossing van de vorige puzzel is:
1. Andes 2. Akela 3. Malaria 4. Merlion 5. Max Havelaar 6. Waterweg 7. NASM 8. Mississippi 9. Crew Cut 10. Stern 11. Goedkoop 12. Madeira 
13. Jersey 14. Komodo 15. Willemswerf 16. Duizend 17. Rogvleugel 18. Museum 19. Narita 20. Zuiger 21. Arsenal 22. Dwaalspoor 
23. Dwarsligger 24. Verschansing 25. Salvador 26. Navigare 27. Tempo Doeloe

 KERSTPUZZEL 2017
De formule van deze puzzel is zoals gebruikelijk: bij een goede oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een toepasselijke  
boodschap. Als u deze boodschap vóór 22 januari 2018 per e-mail of briefkaart inzendt naar de secretaris van DNP (voor gegevens zie colofon), 
onder vermelding “Kerstpuzzel 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 negental medeklinkers gegeven. 
Hetzelfde cijfer in een hokje 
betekent dezelfde medeklinker. 
Een lange “ij” wordt geschreven 
als één letter “y”.

1. Oude geopolitieke scheidslijn van 
bamboe of ijzer (6) 

2. De fok uit Italië (5) 
3. Chic doopwater (9) 
4. Zoutwater tandbederf bij de 

visboer (7) 
5. Sponsort deze multinational de 

pelgrimstocht naar Santiago? (5) 
6. Belgische grootmoeder uit  

Ambon (5) 
7. De Franse kaas die de haven 

begroet (4+5) 
8. Cabrio container (4+3) 
9. Hij was troef bij de verkiezingen 

vorig jaar (5) 
10. De favoriete hond van JFK (7) 
11. De reisbagage van Oom Tom (9) 
12. Grove grondstof voor opgave 5 

(4+4) 
13. Die zit alle twaalf kerstdagen in een 

perenboom (6) 
14. Zij past voor schepen en steden (6)
15. Kleur voor vrede met aandacht 

voor het milieu (10) 
16. Keurig Aziatisch eetgerei (7) 
17. Alledaags eetgerei in Azië (11) 
18. Drama’s vroeger in Chennai (6) 
19. De heilige drie-eenheid in het  

Caraïbisch Gebied (8) 
20. Blijft een populair liedje uit Taiwan (9) 
21. In Istanboel reed men steeds 

dezelfde auto (14) 
22. De avant-gardist die in 2005  

opgave 3 over zich heen kreeg (9) 
23. Een sterk gemotiveerd stuk fruit (12) 
24. Pruimentoetje met Kerst (11) 
25. Stadionwerker aan boord (7) 
26. Hierom zit opgave 15 achter  

Noorwegen en Japan aan (11) 
27. Amerikaanse lift om graan te 

lossen (8) 
28. In Bogota vind je het kleine broertje 

van opgave 19 (6) 
29. Opstootje in de kroeg is een maat 

voor opgave 12 (6)

PUZZEL
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VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

Met die woorden hebben vier partijen een regeerak-
koord gesloten en als u dit leest is het nieuwe kabi-
net Rutte III reeds van start gegaan om dit akkoord 
uit te voeren.

Wat kunnen we van dit kabinet op pensioengebied 
verwachten? 
Het kabinet stelt dat veranderingen op de arbeids-
markt, de stijgende levensverwachting, de financi-
ele crisis en de lage rente de kwetsbaarheden van 
het pensioenstelsel hebben bloot gelegd. Hierdoor 
zijn verwachtingen onvoldoende waargemaakt, 
zijn er spanningen tussen generaties ontstaan en 
sluit het stelsel niet meer aan bij de veranderende 
arbeidsmarkt, aldus het regeerakkoord. Het kabi-
net wil daarom samen met sociale partners de stap 
zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een 
vernieuwing die de kwetsbaarheden in het huidige 
pensioenstelsel adresseert en waarmee de sterke 
elementen (verplichtstelling, collectieve uitvoering, 
risicodeling en fiscale ondersteuning) gehandhaafd 
blijven. Het pensioenstelsel moet hervormd worden 
naar een systeem met een meer persoonlijk pensi-
oenvermogen met collectieve risicodeling, waarbij 
de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor alle 
contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie 
verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die 
past bij de ingelegde premie. Het kabinet zal het col-
lectief omzetten van bestaande aanspraken in per-
soonlijke pensioenvermogens faciliteren. Gestreefd 
wordt naar een afronding van het wetgevingspro-
ces in 2020, zodat daarna de implementatieperiode 
kan starten.

Wat kunnen we op belastinggebied verwachten?
De lasten voor burgers worden in 2021 per saldo met 
ruim 6 miljard euro verlaagd, vooral door de invoe-
ring van een tweeschijvenstelsel met een basistarief 
van 36,93% en een toptarief van 49,5%, een verho-
ging van de algemene heffingskorting en een per 
saldo verhoging van de arbeidskorting. Daarnaast 
zijn er ook een groot aantal kleinere aanpassingen. 

Hierdoor gaan alle inkomensgroepen, maar vooral 
werkenden, er de komende jaren op vooruit. 
De ruimte om de belastingen op inkomen nog ver-
der te verlagen wordt gevonden door een verhoging 
van het lage BTW tarief van 6% naar 9%, verdere 
vergroening van het belastingstelsel en door aftrek-
posten, waaronder de hypotheekrenteaftrek en de 
zelfstandigenaftrek, vanaf 2020 in vier jaarlijkse 
stappen van 3%-punt te verlagen naar het basista-
rief. De opbrengst van de versnelde afbouw van de 
hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de 
eigenwoningbezitters te compenseren door verla-
ging van het eigenwoningforfait. De regeling ‘geen 
of beperkte eigen woningschuld’ wordt de komende 
20 jaar stapsgewijs afgebouwd. 
In de vermogensrendementsheffing (Box 3) wordt 
sneller aangesloten op het werkelijk rendement van 
spaartegoeden en het heffingsvrije vermogen wordt 
verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 
euro voor paren). 
Gemiddeld neemt de koopkracht van werkenden 
met een modaal inkomen toe met 1,4% per jaar ter-
wijl de koopkracht van gepensioneerden naar ver-
wachting slechts 0,7% per jaar zal toenemen. Dit zijn 
natuurlijk algemene cijfers, voor individuele perso-
nen of gezinnen kunnen de cijfers anders uitvallen 
afhankelijk van hun persoonlijke situatie.
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MEDEDELINGEN

Algemene ledenvergadering DNP:
woensdag 14 maart 2018
Beatrixtheater te Utrecht

Geef wijzigingen in uw naam adres en woonplaatsgegevens 
door aan DNP ledenadministratie:

Jeanne Vermaat
Boompjes 643 
3011 XZ Rotterdam 
email: ledenadmin@vereniging-dnp.nl

Wilt u de elektronische nieuwsbrief van DNP ontvangen, 
geef dan uw emailadres door aan onze ledenadministratie: 
ledenadmin@vereniging-dnp.nl onder vermelding van 
elektronische nieuwsbrief.

TAAKVERDELING BESTUUR DNP

In maart 2017 zijn Bert en Ton als nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur van DNP. 
Daarom was het nodig de taakverdeling binnen het bestuur opnieuw vast te stellen.

Han van Manen Voorzitter en contact met KNVG.
Sim Coenradi  Secretaris en versturen elektronische nieuwsbrief.
Kees Pool  Penningmeester.
Hennie Rijntjes  Vicevoorzitter en contacten met Jaarbeurs, drukkerij en museum.
Hans Ulrich  Website samen met Bert.
Hans Muis  Elektronische nieuwsbrief samen met Ton.
Jeanne Vermaat Ledenadministratie.
Bert Tibben  Website en contacten met KNVG.
Ton Zimmerman  Communicatie beleid, waaronder elektronische nieuwsbrief,     

DNP Bulletin en DNP-pagina in de Nedlloyd Pensioenkrant.
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EEN RIJK VERLEDEN...

Kerstmis wordt niet alleen aan wal gevierd, maar ook op zee. Met name op passagiersschepen wordt fors 
uitgepakt om het feest nét zo gezellig en feestelijk te maken als thuis, en dat is al zo sinds de komst van de 
passagiersvaart aan het eind van de 19de eeuw. De tafels in de eetsalons van toen en de restaurants van 
nu worden op Eerste Kerstdag uitbundig versierd met hulsttakken, kaarsen en kerststukjes en eten is er in 
overvloed. Zo werden in Rotterdam in 1923 tientallen kerstbomen, allerhande kerstversiering en enorme 
hoeveelheden eten aan boord van de ‘Berengaria’ gebracht, gadegeslagen door een verlekkerde journalist die 
schreef: “Op de Berengaria zullen tijdens de kerstdagen de eettafels “versierd” zijn met 150 kalkoenen, 100 
ganzen, 250 eenden en last but not least 500 plumpuddings”. De rijke buffetten werden naar een hoger plan 
gebracht met indrukwekkende bouwwerken van suiker, die door de eigen patissiers waren gemaakt.

Wanneer de innerlijke mens helemaal tevreden is, is er tijd om naar een 
kerkdienst te gaan, samen kerstliedjes te zingen of cadeaus uit te wisselen. 
Vanaf de jaren vijftig komt ook de kerstman aan boord, en is het feest niet 
compleet zonder kerstbal.
Tweede Kerstdag is traditiegetrouw de dag waarop bemanningsleden het 
feest met elkaar vieren. Het verlangen om met Kerst bij elkaar te zijn, wordt 
natuurlijk zowel op zee als bij het thuisfront gevoeld. Via Radio Holland (van 
de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij) kon de zeeman vroeger berich-
ten en cadeautjes naar huis versturen via de Radio Surprise Dienst. “Het 
kerststukje dat u naar huis hebt gestuurd heeft thuis de mooiste plaats 
gekregen en uw foto staat erbij”, schreef C.E. van Weert-van Marion in 1964 
aan haar man op zee.
Het Comité Kerstfeest op Zee van de Nederlandse Zeemans Centrale ver-
zorgt al decennialang kerstpakketten, om alle zeevarenden te laten weten 
dat ze niet vergeten worden. Zo vonden maar liefst 4117 zeelieden op 289 
schepen van 25 Nederlandse rederijen met Kerst 2012 een cadeautje onder 
de kerstboom. Een enthousiaste journalist schreef in 1948: “Er zijn twee 
mogelijkheden om onze mannen en jongens ter koopvaardij een goede 

Kerst aan boord: een feest voor passagiers én bemanning

Een kathedraal van suiker aan boord 
van de ‘Baloeran’ (Rotterdamsche 
Lloyd), jaren dertig. Nedlloyd 
fotocollectie, Maritiem Museum 
Rotterdam.]

Kerstbal aan boord van de ‘Willem Ruys’ (Koninklijke 
Rotterdamsche Lloyd), jaren vijftig. Nedlloyd fotocollectie, 
Maritiem Museum Rotterdam.]

Kerstkisten worden aan boord van de ‘Willem Ruys’ gebracht, 
jaren vijftig. Nedlloyd fotocollectie, Maritiem Museum Rotterdam
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kerstfeestviering te bereiden. Allereerst door het 
maken van pakketjes. Het waardevolle zit hem niet 
in het geschenk zelve, doch in de geste. Het feit dat 
ze iets uit het Vaderland krijgen ergens in de buiten-
landse havens en wateren steekt hun een riem onder 
’t hart, geeft hun zo’n warm gevoel. En U viert met 
hen Kerstfeest door iets van uw huiselijke gezellig-
heid te brengen in hun eenzaamheid.” Rotterdam is 
de enige stad waar vandaag de dag nog een Comité 
Kerstfeest op Zee actief is.

Komt u deze kerstvakantie naar het Maritiem 
Museum? Van 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 
kan jong en oud een ZOEKTOCHT NAAR ENERGIE 
maken. Kom naar de shows van Mad Science waarin 
een knotsgekke professor waanzinnige experimen-
ten uitvoert, bezoek de prachtig verlichte museum-
haven of verlicht met jouw energie heel Nederland.

Gaat u met ons in zee? Word Vriend van het 
Maritiem Museum
In het Maritiem Museum Rotterdam ontdekt elke 
bezoeker de enorme invloed van de maritieme 
wereld op ons dagelijks leven. In eigentijdse ten-
toonstellingen nemen we u mee op reis door ons 
maritieme heden en verleden. Het museum ligt in 
de oudste en grootste museumhaven van Neder-
land, waar jong en oud beleeft hoe de wereldhaven 
Rotterdam op deze plek begon.
Rondom het Maritiem Museum bestaat een brede 
kring van maritieme liefhebbers en cultureel geïn-
teresseerden. Middels een vriendschap met het 
museum zijn zij nauw bij het reilen en zeilen van het 
museum betrokken. De vrienden ontmoeten elkaar 
in het museum tijdens openingen, rondleidingen of 
lezingen zoals de maandelijkse Collectie in the spot-
light. Er zijn verschillende soorten vriendschappen, 
voor een of twee personen of voor een gezin: Vrien-
den, Begunstigers en Patroons. De meest betrok-
ken vrienden zijn onze Patroons, wiens bijdragen 
van 1000 euro per Patroon worden besteed aan het 

in stand houden van onze maritieme collectie. De 
Patroons worden nauw betrokken bij het restauratie-
traject van het museum. Zo is dit jaar met steun van 
onze Patroons o.a. een 17e-eeuws portret van Rijck-
lof Volckertsz van Goens gerestaureerd, momenteel 
te zien in de tentoonstelling Expeditie Knappe Kop-
pen, en twee zilveren scheepsmodellen.
Graag nodigen wij u uit om Vriend, Begunstiger of 
Patroon te worden van het Maritiem Museum. Hier-
mee wordt u lid van een groot en gemêleerd gezel-
schap van maritieme liefhebbers. U steunt daarmee 
het museum, waardoor steeds weer nieuwe gene-
raties kennis kunnen maken met de boeiende mari-
tieme wereld.
Frits Loomeijer, Algemeen Directeur Maritiem 
Museum

Haddo Meijer, Patroon en oud-voorzitter Raad van 
Bestuur Koninklijke Nedlloyd NV: 
“Het Maritiem Museum Rotterdam, ook beheer-
der van het Nedlloyd erfgoed, verdient onze steun 
meer dan ooit voor haar ondernemende en creatieve 
ambities om het verleden en de toekomst van de 
maritieme wereld levendig te verhalen en te visua-
liseren”. 
Wilt u een Vriendschap aangaan met het Maritiem 
Museum? Of meer weten? Neem contact op voor 
een persoonlijke afspraak met relatiebeheerder May 
Yan van Ham via relatiebeheer@maritiemmuseum.
nl of bel 010 413 26 80. 
Zie ook: https://www.maritiemmuseum.nl/steun-ons

De Geefwet en fiscale voordelen 
Dankzij onze status als culturele ANBI is schenken 
aan het museum fiscaal voordelig. Uw gift komt 
geheel ten goede aan het museum en is 125 procent 
aftrekbaar. Periodieke schenkingen vanaf € 250 leg-
gen wij graag vast in de overeenkomst die speciaal 
is opgemaakt door de Belastingdienst.
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Bestuurssamenstelling vanaf maart 2017
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

www.vereniging-dnp.nl

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

Club van oud-WTK’s v/d voormalige Kon. 
Rotterdamsche Lloyd N.V. 
Secretariaat: A. de Waardt, Vijverlaan 130, 3319 
VS Dordrecht, Telefoon: 078- 616.04.01, E-mail: 
tuanwtkskrl@gmail.com Bijeenkomsten: Tweede 
woensdag in mei en oktober.

Reüniegroep Nedlloyd Bulk Tankers (natte bulk en 
gastankers)
Contact: H. Visser, E-mail: lyhan.visser@ziggo.nl 
Reünie in de even jaren.

Vereniging van Oud-employé’s der Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij.
Opgericht: 8 november 1924. Secretariaat: Pieter van 
den Hoek, Parkweg 6, 8191 JL Wapenveld, 
Telefoon: 038-447 91 34 / 06-51.11.10.39, 
E-mail: secretaris@kpm1888.nl
Website: www.kpm1888.nl , 
Bijeenkomsten: In vijf regionale kringen.

Club van ex-NKM personeel ( Nieuwe 
Kustvaartmaatschappij van de KNSM).
Secretariaat: R.N. Huijsing (a.i.), Sluiseiland 68, 1975 AC 
IJmuiden, Telefoon: 0255-53 11 16
E-mail: roblisa@hetnet.nl, Clubcontacten actief per 
e-mail. Bijeenkomsten: maart/april in de even jaren.

Reüniegroep Bureau Wijsmuller,
Contact: Piet Voorburg, de Smitse 50, 7261 ZX Ruurlo, 
telefoon 0573-450.248,
e-mail: pietvoorburg@smitsbrink.nl, 
website: www.bureau-wijsmuller.nl 

 

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

Verenigingen van oud-personeel


