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WOENSDAG 14 MAART 2018
JAARBEURS-BEATRIXGEBOUW UTRECHT

KOMT U OOK
NAAR DE JAARVERGADERING?
woensdag 14 maart a.s. in het
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs
te Utrecht.
De bijeenkomst vindt zoals vorig jaar plaats in
het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs. Dit grenst
aan het Centraal Station en is lopend gemakkelijk
bereikbaar.
Exacte locatie en hoe daar te komen vindt u op
pagina 10 in dit Bulletin.

2

DNP nr. 60

PROGRAMMA

09.30 uur

Ontvangst met koffie en thee in de Johan Friso foyer (1e verdieping)

10.30 uur

Welkom door de voorzitter Han van Manen

10.35 uur

Aanvang van de algemene Ledenvergadering van de
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds DNP

11.20 uur

Einde Algemene Ledenvergadering DNP

11.20 uur

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

11.35 uur

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

12.30 uur

Lunch in de Johan Friso foyer (1e verdieping)

13.30 uur

Presentatie door de heer Dick Hendriks van De Nederlandsche Bank N.V.
– Toezicht pensioenfondsen (afdeling middelgrote pensioenfondsen)

14.30 uur

Presentatie door de heer Erik de Neef van de KRVE
(Koninklijke Roeiersvereeniging Eendracht) over deze organisatie
en de ontwikkelingen in het bedrijf

15.20 uur

Afsluiting door de voorzitter en uitnodiging voor de borrel
in de Johan Friso foyer
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Het is ieder jaar weer een plezier u allen, namens
het bestuur van de Vereniging Deelnemers
Nedlloyd Pensioenfonds (DNP), uit te mogen
nodigen voor onze jaarbijeenkomst, dit jaar
te houden op woensdag 14 maart a.s. in het
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. De
locatie in het Beatrixgebouw is ons vorig jaar
goed bevallen, gemakkelijker te bereiken en
beter berekend op het aantal bezoekers dan onze
vorige locaties; vandaar dat wij besloten hebben
ook dit jaar weer op deze zelfde locatie samen
te komen. Exacte locatie en hoe daar te komen,
vindt u elders in dit Bulletin.
Uiteraard beginnen wij onze bijeenkomst
met het min of meer verplichte programma
onderdeel, de formele ledenvergadering;
nodig om de jaarrekening goed te keuren,
begroting vast te stellen, bestuursleden al dan
niet te (her)benoemen, en de mogelijkheid te
bieden vragen aan het bestuur te stellen, en
die ook beantwoord te krijgen. Tevens biedt de
ledenvergadering uw voorzitter de mogelijkheid
u bij te praten over die zaken, waar het bestuur
zich zo al mee bezig houdt.

iets wat
ons allen
uiteraard
het meest
aan het
hart gaat.
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Na deze formele ledenvergadering duiken
wij in de ontwikkelingen bij het Nedlloyd
Pensioenfonds, iets wat ons allen uiteraard het
meest aan het hart gaat. U mag presentaties
verwachten van Antoinette Stegmeijer, voorzitter
van het verantwoordingorgaan van het Nedlloyd
Pensioenfonds en van Frans Dooren, directeur
van het fonds.
Al het voorgaande moet voldoende stof voor
discussie opleveren voor tijdens de lunch; de
lunch zal weer plaatsvinden in de Johan Friso
foyer. De lunch, samen met de borrel aan het
eind van de dag, is natuurlijk ook het moment
om vroegere collega’s te ontmoeten en na te
praten over hoe goed het toch allemaal was.
Kortom de perfecte reünie!
Na de lunch verdiepen wij ons in de
toekomstmogelijkheden van het Nedlloyd
Pensioenfonds; de heer Hendriks,
toezichthouder bij De Nederlandsche Bank,
en specifiek toezichthouder op fondsen van de
omvang zoals van het Nedlloyd Pensioenfonds
zal ons een inkijkje geven in het werk en de
verantwoordelijkheden van de toezichthouder
en met name zal hij spreken over hoe
De Nederlandsche Bank aankijkt tegen fondsen
van een dergelijke omvang en met een vergrijzend
deelnemersbestand zoals bij ons fonds.
De regelgeving rond pensioenfondsen en
daarmee het toezicht wordt bijna jaarlijks
belangrijker en intensiever; een omstandigheid
waar bestuur en uitvoeringsorganisatie van
het Nedlloyd Pensioenfonds welhaast dagelijks
mee te maken hebben. Daarom lijkt het ons
interessant de toezichthouder zelf eens aan het
woord te laten.
Als afsluiting van het formele programma zoals
gebruikelijk een maritiem onderwerp. Wie kent
niet het begrip “Roeiers” in de haven?
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VOORZITTER

Wie kent
niet het
begrip
“Roeiers”
in de
haven?
Maar wie weet precies, waar de oorsprong ligt
van de organisatie van roeiers in de Rotterdamse
haven? En wie weet wat de roeiers tegenwoordig
allemaal wel niet doen in de haven? Kortom,
wij zijn er trots op dat de heer de Neef van de
Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht ons
zal komen bijpraten over de geschiedenis en de
huidige rol van de Roeiers in Rotterdam. Een
ongetwijfeld boeiende afsluiting van deze dag.
Maar uiteraard niet de finale afsluiting; die
ligt in de borrel na afloop. Dit voor velen een
hoogtepunt van de dag vindt wederom plaats
in de Johan Friso foyer; wij, bestuursleden
van DNP, hopen velen van u daar nog te
treffen teneinde na te praten over een hopelijk
interessante dag, maar ook terug te kijken op
ons gemeenschappelijk verleden bij de diverse
bedrijven, waar wij aan ons pensioen gewerkt
hebben.
Wij verheugen ons op een mooie dag!
Han van Manen
Voorzitter
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Opening en mededelingen door de voorzitter Han van Manen
Jaarverslag/notulen van de algemene ledenvergadering van
22 maart 2017
zoals opgenomen in het INFO Bulletin 58 van mei 2017 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 2017 door de penningmeester Kees Pool
a.
Staat van Inkomsten en Uitgaven over 2017
b.
Balans per 31 december 2017
De hierop betrekking hebbende financiële stukken zijn vóór
aanvang van de vergadering beschikbaar in de ontvangstruimte.
Verslag van de kascommissie over het financieel verslag 2017

AGENDA ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VAN DE VERENIGING
DEELNEMERS
NEDLLOYD
PENSIOENFONDS
OP WOENSDAG 14
MAART 2018

Goedkeuring financieel verslag 2017
Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
Begroting 2018 en vaststelling contributiebijdrage voor 2019
De contributie voor 2018 is reeds vastgesteld in de ALV van
22 maart 2017. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019
te handhaven op € 17,50.
Mutaties in het bestuur
Hans Muis treedt statutair af en stelt zich beschikbaar voor
een nieuwe termijn. Het bestuur stelt voor Hans Muis te 		
herbenoemen. Voordrachten voor tegenkandidaten dienen
uiterlijk twee weken vóór de dag van de vergadering schriftelijk
te worden ingediend bij het Secretariaat.
Benoeming leden kascommissie
Het bestuur stelt voor de heren Ed Wezenaar, Rob Frerichs en
Hans Drenthe te herbenoemen als leden van de kascommissie.
Rondvraag en sluiting
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BESTUURSZAKEN
Het bestuur heeft zich onlangs tijdens
een zogenaamde brainstorm bijeenkomst
gebogen over de vraag naar nut en
noodzaak van het bestaan van DNP.
Met andere woorden, wij hebben
ons beziggehouden met de vraag
of belangenbehartiging namens
de deelnemers aan het Nedlloyd
Pensioenfonds nog nodig en nuttig is;
en zo ja, waar die belangenbehartiging
dan meer specifiek op gericht zou moeten
zijn. In een pensioen omgeving waar het
bestuur van een pensioenfonds steeds
meer gebonden is aan gedetailleerde
wet- en regelgeving, is er per definitie
minder ruimte voor een vereniging
als DNP om de besluitvorming van
het pensioenfonds te beïnvloeden.
Vandaar onze vraag over nut en
noodzaak. Al snel waren wij het eens,
dat er nog wel degelijk behoefte is
aan belangenbehartiging namens
gepensioneerden en slapers. Grote
vraagstukken, die op het Nedlloyd
Pensioenfonds afkomen zijn vragen
over de toekomstige verhoudingen.
Gaat het fonds verder als vergrijsd
maar wel zelfstandig fonds? Zoekt het
aansluiting bij een of meer vergelijkbare
fondsen? Gaat het op in een Algemeen
Pensioenfonds, een zogenaamd APF?
Is het huidige paritaire bestuursmodel
nog steeds het juiste, en zo niet, wat
zijn de alternatieven? Vragen die op
het bordje liggen van het bestuur
van het Pensioenfonds, maar waar
wij namens onze achterban wel een
mening over moeten vormen. En die
mening zal vervolgens namens u allen
luid en duidelijk bij het bestuur van het
Pensioenfonds terecht moeten komen.
Wij zijn nog steeds in de gelukkige
omstandigheid, dat wij als DNP onze

DNP nr. 60

vertegenwoordigers hebben in het
bestuur en het verantwoordingsorgaan
van het Nedlloyd Pensioenfonds; door
regelmatig met deze vertegenwoordigers
in gesprek te zijn, blijven wij op de
hoogte van alle ontwikkelingen en
kunnen wij onze ideeën en overtuigingen
kwijt aan het pensioenfonds. Wij hebben
invloed, en dat moet ook zo blijven!
Dit alles kost tijd en denkkracht, en
bovenal enthousiasme voor de goede
zaak. Gelukkig zijn al die ingrediënten in
het DNP bestuur goed aanwezig, maar
aanvulling en ondersteuning blijft nodig.
Daarom nodigen wij u allen uit met ons
mee te denken, en mee te doen. Onze
kweekvijver, leden die nu of in de nabije
toekomst een rol willen spelen, heeft
altijd aanvulling nodig. Graag nodig
ik u uit uzelf bij ons aan te melden om
mee te doen, dan wel ons op geschikte
kandidaten te wijzen. Iedereen die het
enthousiasme heeft mee te denken
over de toekomst van het Nedlloyd
Pensioenfonds in welke vorm dan ook is
van harte welkom!
Binnen het DNP bestuur komt Hans
Muis dit jaar aan het einde van zijn
eerste termijn; wij zijn blij dat Hans zich
bereid heeft verklaard door te gaan;
dit ondanks zijn rol als secretaris van
het verantwoordingsorgaan, waar ook
veel tijd en aandacht in gaat zitten. Wij
stellen u dan ook voor Hans Muis te
herbenoemen voor een volgende termijn
als bestuurslid van DNP.
Han van Manen
Voorzitter
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ERIK DE NEEF

(KRVE)

Erik de Neef is voorzitter/CEO van de
Koninklijke Roeiers Vereeniging
Eendracht. (KRVE)
Hij is bij het bedrijf begonnen als roeier
in 1987. Na een Maritieme opleiding/
business economics was hij COO van de
KRVE en penningmeester van de KRVE.
Ook is hij penningmeester van European
Boatsmen’s Association (EBA) en de
International Boatsman’s Association
(IBLA) en is hij voorzitter van de
Nederlandse Bootlieden Vereniging.
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SPREKERS

HAN VAN MANEN
Voorzitter DNP

ANTOINETTE STEGMEIJER
Antoinette was werkzaam bij Maersk als Hoofd bemanningszaken
Nederland voor Maersk Ship Management / Maersk Line.
Haar aandachtsgebieden waren: Strategisch/tactisch HR Management
& change management | Compensation & Benefits | Employee
Development | Recruitment | Arbeidsrecht | Pensioen wetgeving en
advies | Performance en Competentiemanagement.
Momenteel is zij general manager bij CSC Crewing B.V.
Antoinette is sinds juli 2015 lid en plaatsvervangend voorzitter van
het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd pensioenfonds en
sinds juli 2016 voorzittter van het verantwoordingsorgaan.

FRANS DOOREN
Frans Dooren is sinds 2009 werkzaam bij het fonds als Chief
Investment Officer en sinds augustus 2014 directeur van het
Nedlloyd Pensioenfonds. Daarvoor was Frans vier jaar hoofd finance,
control en risk van Stork Pensioenfonds te Amersfoort en was hij
acht jaar hoofd investment consulting bij Aon consulting.
Als nevenfunctie is Frans onder andere bestuurslid van het
Instituut voor pensioeneducatie (IVP) en lid van de Commissie
vermogensbeheer van de Pensioenfederatie

DICK HENDRIKS
Toezichthouder De Nederlandsche Bank, Afdeling Middelgrote
Pensioenfondsen.
De heer Dick Hendriks werkt sinds 2002 bij de toezichthouder.
Hij is actief geweest in verzekeringstoezicht en bankentoezicht en nu
toezichthouder op de Afdeling Toezicht Middelgrote pensioenfondsen.
Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op zo’n 18 pensioenfondsen,
waaronder Stichting Nedlloyd Pensioenfonds. Hij heeft, voor hij in
dienst trad bij DNB, gewerkt bij een bank en een kredietverzekeraar.
Hij is acht jaar (2009 – 2017) bestuurslid geweest van een middelgroot
pensioenfonds.
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BEREIKBAARHEID
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PUZZEL
De formule van deze puzzel is zoals gebruikelijk: bij een goede oplossing verschijnt in de verticale gemarkeerde kolom een toepasselijke boodschap. Als u deze boodschap vóór 29 maart 2018 per e-mail of briefkaart stuurt naar de secretaris van DNP (voor gegevens zie colofon), onder
vermelding “Puzzel februari 2018”, 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 zevental medeklinkers gegeven;
hetzelfde cijfer in een hokje
betekent dezelfde medeklinker.
Een lange “ij” wordt geschreven
als één letter “y”.
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1. Algen die ik weerzie (7)
2. Kun je doen met de schone was
en met de mast (7)
3. De jas van de CFO van de
Zonnekoning (7)
4. De zwarte berg van de Balkan (10)
5. Een stukje poldermodel bij een
pensioenfonds (15)
6. Chauvinistische raket (7)
7. Supersonisch plein in Parijs (8)
8. Favoriete Beatles hit van Barack
Obama (8)
9. Dure sportauto als symbool van
zuiverheid (5)
10. De volgelingen van Lenin kregen
vleugels na een kleine borrel (12)
11. Vogel uit Indochina? (10)
12. Een banaan voor een klein meisje (8)
13. Aziatisch gerecht aan de grens in
Goa (4+6)
14. Ierse afsluiter (4)
15. Voetballen daar de Grieken in
Rotterdam? (6)
16. De Waarheid van opgave 10 (6)
17. Zoutwater boom die je kunt
omgraven (8)
18. Ik voel me goed bij exotische
heibel (2+1+1of 4)
19. Aan hem vraag je of je mag
overvaren (8)
20. Geestelijke expat positie in bed (11)
21. Europa na zonsondergang (9)
22. Is dat een gebied waar Japanse
vrouwen naar parels duiken? (7)
23. Maritieme onderdanen, nuttig aan
boord (8)
24. De Titanic en Ronald Koeman
hadden er beter kunnen blijven (11)
25. Daar zijn de Oranjes omgeven
door blauw (5)
26. De sigaretten van de gouverneur
van Nieuw Amsterdam (10)

UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 59 VAN DECEMBER 2017
De goede oplossing van de puzzel in het vorige INFO bulletin is: dnp wenst u voorspoedig nieuwjaar.
De winnaars, door loting bepaald, zijn: Hr. J. Breeve uit Vierpolders, Mevr. G.P. Labans uit Haarlem en Hr. A.T.C. Molenbroek uit Eindhoven.
De volledige oplossing van de vorige puzzel is:
1. Gordyn 2. Genua 3. Champagne 4. Zeewolf 5. Shell 6. Bonma 7. Port Salut 8. Open Top 9. Trump 10. Bouvier 11. Hutkoffer 12. Ruwe Olie
13. Patrys 14. Zuster 15. Greenpeace 16. Stokjes 17. Rechterhand 18. Madras 19. Trinidad 20. Evergreen 21. Constantinopel 22. Mondriaan
23. Passievrucht 24. Plumpudding 25. Steward 26. Walvisjacht 27. Elevator 28. Tobago 29. Barrel
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EEN RIJK VERLEDEN

ZUSTER OP ZEE
De collectie van het Maritiem Museum
Rotterdam is van wereldfaam, met grote
scheepsmodellen, unieke kaarten en kleurrijke
schilderijen. Minder bekend zijn vele pareltjes,
kleine en soms onooglijke voorwerpen – met
een prachtig verhaal. Een van die pareltjes is een
handschriftje uit de collectie van de Stichting
Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd.

Zij reisde van
Rotterdam per
stoomschip naar
Nederlands-Indië

In het kader van een project om handschriften te
transcriberen, stuitte ik op dit reisverslagje, dat
door een kloosterzuster geschreven is tussen
1895 en 1920. Zij reisde van Rotterdam per
stoomschip naar Nederlands-Indië om daar in de
missie te gaan werken. Bijna 14 cm hoog en 8 cm
breed, groter is het handschriftje niet. Het telt 67
volgeschreven pagina’s. Hoe dit handschrift bij
Nedlloyd terecht is gekomen, is onbekend.
Nieuwsgierig naar de schrijfster van het dagboek,
ging ik op onderzoek uit. Een bericht in
De Maasbode van 9 oktober 1900 geeft een
overzicht van de passagiers van de Bromo en
noemt de namen van zes dames. Dit blijkt het
gezelschap kloosterzusters te zijn waartoe Leonie
behoorde. Mevrouw L. Wilmers is ‘onze’ Leonie.
Daarmee is meteen aangetoond dat de reis in
1900 is gemaakt.
Het reisverslag begint op 6 oktober en is gericht
aan de familie van ‘zuster Leonie’, een naam die
pas op de allerlaatste pagina wordt genoemd.

Het s.s. Bromo van de Rotterdamsche Lloyd.
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MISSIEZUSTERS AAN BOORD VAN HET M.S. PIETER
CORNELISZOON HOOFT VAN DE STOOMVAART
MAATSCHAPPIJ ‘NEDERLAND’. OBJECTNUMMER F38706
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Leonie noemt in haar dagboek ook “Jerusalem,
dat oord van vreden”, waarmee ze het klooster
Jerusalem in Venray bedoelt, vanwaar zij haar
reis op 5 oktober was begonnen. De volgende
dag stappen ze aan boord van het stoomschip
Bromo van de Rotterdamsche Lloyd.
Onderweg worden de zusters regelmatig
“bezocht door juffrouw zeeziekte” of lopen ze
haastig van tafel weg om zich over de balie
(reling) te buigen om de “visschjes te voeren”.
Het verslag geeft een indringend kijkje in het
leven aan boord. Zo zijn de zusters verplicht
beneden te blijven als er steenkolen worden
geladen, omdat het dan aan dek niet uit te
houden is door stof en rook, stank en lawaai.
De agent van de Rotterdamsche Lloyd, de heer
Wapp, is een “brave katholiek”, omdat hij een
kleine bidplaats in orde laat maken van de
speelkamer van de kinderen, wanneer er in
Marseille drie paters en een broeder aan boord

komen. Er is kennelijk geen gebedsruimte aan
boord van het schip. Zuster Leonie schrijft veel
over de diverse mensen die ze ziet. “Zwarte en
vuile Arabieren in hunne eigenaardige kleding”
dragen de manden of bakken met steenkolen
naar boven. Bij het passeren van de evenaar
beschrijft ze met veel humor het ritueel van het
Neptunusfeest.

Onderweg
worden de
zusters regelmatig
“bezocht door
juffrouw zeeziekte”
Het reisverslag eindigt abrupt op 11 november
als de Bato eilanden worden bereikt, voor de
kust van Sumatra. Er wordt geankerd en spoedig
komen twee zusters van het liefdesgesticht van
Tilburg die de zusters uitnodigen om met hen
mee te gaan. Wat er na 11 november 1900 met
Leonie en haar medezusters gebeurt, is niet
opgetekend. Nader onderzoek wees uit dat zuster
Leonie tot 1945 in de missie heeft gewerkt. Ze
overleed op 14 mei 1945 in Kamp Semarang ten
gevolge van hongeroedeem. Dankzij het dagboek
zullen we haar niet vergeten.
Meer weten over het handschrift of de
handschriftencollectie van het Maritiem Museum
Rotterdam? Neem dan gerust contact met mij op.

Laatste pagina van het dagboekje van
zuster Leonie, geschreven aan boord
van de Bromo van de Rotterdamsche
Lloyd, 1900. Objectnummer N2524
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Ron Brand
conservator Maritiem Museum Rotterdam

DNP nr. 60

MARITIEM MUSEUM

ER IS VAN ALLES
TE DOEN IN
HET MARITIEM
MUSEUM!

Op zaterdag 3 maart 2018 doet het museum mee
met de jaarlijkse Rotterdamse museumnacht:
Museumnacht 010.

GAAT U MET ONS IN
ZEE? WORD VRIEND
VAN HET MARITIEM
MUSEUM

Er zijn verschillende soorten vriendschappen, voor
een of twee personen of voor een gezin: Vrienden,
Begunstigers en Patroons. De meest betrokken
vrienden zijn onze Patroons, wiens bijdragen
van € 1000 per Patroon worden besteed aan het
in stand houden van onze maritieme collectie.
De Patroons worden nauw betrokken bij het
restauratietraject van het museum. Zo is in 2017
met steun van onze Patroons o.a. een 17e-eeuws
portret van Rijcklof Volckertsz van Goens
gerestaureerd, nu te zien in de tentoonstelling
Expeditie Knappe Koppen. Graag nodigen wij u
uit om Vriend, Begunstiger of Patroon te worden
van het Maritiem Museum. Hiermee wordt u
lid van een groot en gemêleerd gezelschap
van maritieme liefhebbers. U steunt daarmee
het museum, waardoor steeds weer nieuwe
generaties kennis kunnen maken met de boeiende
maritieme wereld.

In het Maritiem Museum Rotterdam ontdekt elke
bezoeker de enorme invloed van de maritieme
wereld op ons dagelijks leven. In eigentijdse
tentoonstellingen nemen we u mee op reis door
ons maritieme heden en verleden. Het museum
ligt in de oudste en grootste museumhaven van
Nederland, 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
geïnteresseerden. 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 spotlight.
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Bij het Maritiem Museum is het deze nacht het
jaar 2048. De 21e eeuw ligt dan alweer voor de
helft achter ons. We kijken terug op de maritieme
ontwikkelingen in die halve eeuw. In het Maritiem
Museum zie je de vijf belangrijkste innovaties
uit die periode, die de wereld blijvend hebben
veranderd. Voor het volledige programma en
kaarten zie: www.maritiemmuseum.nl/activiteiten/
museumnacht-010

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
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Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds
www.vereniging-dnp.nl
Han van Manen
Voorzitter
voorzitter@vereniging-dnp.nl

Hennie Rijntjes
Vice Voorzitter
h.rijntjes@vereniging-dnp.nl

Sim Coenradi
Secretaris
secretaris@vereniging-dnp.nl

Kees Pool
Penningmeester
penningmeester@vereniging-dnp.nl

Hans Ulrich
jc-ulrich@vereniging-dnp.nl

Hans Muis
hans@muisfamily.nl

Jeanne Vermaat
ledenadministratie
Boompjes 643
3011 XZ Rotterdam
ledenadmin@vereniging-dnp.nl
telefoon 010 - 4137854
Bert Tibben
bert.tibben@vereniging-dnp.nl
Ton Zimmerman
ton.zimmerman@vereniging-dnp.nl

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

Opmaak en productie
Efficiënta Offset
www.efficienta.nl
Krimpen aan den IJssel

TOT ZIENS OP 14 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.
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