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KOMT U OOK NAAR DE
JAARVERGADERING?
woensdag 18 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 11 in dit Bulletin.
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PROGRAMMA

9.30 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 in vergaderzaal
(1e verdieping)
11.20 uur

Einde algemene ledenvergadering

11.20 uur	Korte inleiding door Jeppe Machielsen, voorzitter van het
Nedlloyd Pensioenfonds

11.35 uur	Toelichting door Frans Dooren, directeur van het Nedlloyd
Pensioenfonds op de resultaten en ontwikkelingen van het fonds
in het afgelopen jaar

12.15 uur	Verslag van het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd
Pensioenfonds door voorzitter Antoinette Stegmeijer

12.30 uur

Lunch in de Johan Friso foyer (1e verdieping)

13.30 uur	Presentatie door mevrouw Lonneke Thissen,
partner bij Sprenkels & Verschuren
14.30 uur	Presentatie door Jacob Tas, voormalig bestuurslid van NPF
en thans directeur van de KNRM
15.20 uur	Afsluiting door de voorzitter en uitnodiging voor de borrel in
de Johan Friso foyer
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VOORZITTER
Van harte nodig ik u allen,
namens het bestuur van
de Vereniging Deelnemers
Nedlloyd Pensioenfonds
(DNP), uit aanwezig te zijn
bij onze jaarbijeenkomst,
dit jaar te houden op
woensdag 18 maart a.s.
in het Beatrixgebouw van
de Jaarbeurs te Utrecht.
Exacte locatie en hoe daar
te komen vindt u elders in
dit Bulletin.
Helaas moeten wij een moment stilstaan bij het
recente overlijden van twee oud-bestuursleden.
Sim Coenradi, pas vorige vergadering afgetreden
als secretaris en bestuurslid, is in november jl.
overleden aan de gevolgen van een terugkerende
ziekte. Zoals ook bij Sims afscheid gememoreerd,
heeft Sim zeer veel betekend voor het bestuur van
DNP. Altijd actief en betrokken, zijn achtergrond
als lid van de Centrale Ondernemingsraad van
Nedlloyd nooit verloochenend.
Ook hebben wij afscheid moeten nemen van Ludo
Jansen, die afgelopen december na een relatief
kort, maar heftig ziekbed overleed. Ludo is na
enige jaren in het DNP bestuur in 2016 benoemd
in het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds
namens de gepensioneerden en slapers.
In beide posities heeft Ludo zich immer
enthousiast en betrokken opgesteld met het
belang van gepensioneerden en slapers voor
ogen. U zult zich herinneren dat Ludo in onze
vergadering vorig jaar nog het woord gevoerd
heeft namens het NPF bestuur.Wij zullen
Sim en Ludo beiden zeer missen.
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Onze bijeenkomst zal, zoals gebruikelijk, na de
ontvangst met koffie en koek beginnen met de
formele jaarvergadering van de Vereniging; een
verplicht nummer dat er nu eenmaal bij hoort.
Vervolgens worden wij bijgepraat over de stand
van zaken bij het Nedlloyd Pensioenfonds en te
verwachten ontwikkelingen. Jeppe Machielsen,
voorzitter van het NPF zal een korte inleiding
houden, waarna Frans Dooren, bestuurslid en
directeur van het NPF de stand van zaken van het
Pensioenfonds zal toelichten met ongetwijfeld ook
een blik op de toekomst.
Hierna wordt het ochtendprogramma afgesloten
met een toelichting door Antoinette Stegmeijer,
voorzitter van het verantwoordingsorgaan van het
Nedlloyd Pensioenfonds. Zoals u weet, legt het
bestuur van het Pensioenfonds verantwoording
af aan het verantwoordingsorgaan;
het verantwoordingsorgaan bestaat uit
vertegenwoordigers van werknemers,
gepensioneerden en slapers.
Alle drie de sprekers zijn uiteraard beschikbaar
voor het beantwoorden van vragen die bij u
kunnen leven, dan wel bij u opkomen naar
aanleiding van de diverse presentaties.

Het bestuur van het
Pensioenfonds legt
verantwoording af aan het
verantwoordingsorgaan.
Na de lunch weer een onderwerp uit de
pensioenwereld en een maritiem onderwerp.
Als belangstellend lid van onze vereniging
volgt u ongetwijfeld de verhalen rond het
Pensioenakkoord, over onder meer de vraag
korten of niet, of beter indexeren of niet en over
alles wat daarmee samenhangt.
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Vorig jaar zijn de sociale partners (werkgevers,
werknemers en overheid) in Nederland het eens
geworden over een Pensioenakkoord.
Althans dat was de indruk. De dames en heren
zijn het eens geworden over aanpassingen van
de AOW-leeftijd èn over het principe van een
aangepast pensioenstelsel voor Nederland.
Dat principe moet echter nog nader worden
uitgewerkt.
De minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd
dat de contouren van het nieuwe pensioenstelsel
voor komende zomer zullen zijn vastgesteld; enige
twijfel over die ambitie lijkt wel op zijn plaats.
Voor ons is belangrijk de vraag of een nieuw
pensioenstelsel ook gevolgen zal hebben voor het
Nedlloyd Pensioenfonds als een gesloten fonds.

De minister heeft aan de
Tweede Kamer toegezegd
dat de contouren van het
nieuwe pensioenstelsel voor
komende zomer zullen zijn
vastgesteld.

De KNRM is de meeste van ons uiteraard wel
bekend; er heeft ook altijd wel een band bestaan
tussen Nedlloyd en de KNRM, veelal doordat
er een vertegenwoordiger van Nedlloyd in het
bestuur van de KNRM zat. En nu dus een
oud-collega als directeur!
Ook een presentatie om naar uit te kijken.
En dan, voor velen van de aanwezigen het
belangrijkste moment van de dag, de afsluiting
met een vertrouwde reünie met veel voormalige
collega’s. Voor velen van ons de enige keer
per jaar dat wij elkaar treffen. Mijn mede
bestuursleden en ik verheugen ons daar nu al op.
Graag tot ziens op de 18e maart a.s.
Han van Manen
Voorzitter

De eerste presentatie na de lunch zal precies daar
over gaan. Mevrouw Lonneke Thissen, Partner
bij het bureau Sprenkels en Verschuren, adviseur
van het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds
zal ons meenemen in de wondere wereld van
het pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen
voor ons pensioenfonds en dus voor ons als
gepensioneerden en slapers.
Als laatste zal onze oud-collega en voormalig
bestuurslid van het Nedlloyd Pensioenfonds,
Jacob Tas, een presentatie houden over de
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM), waar hij tegenwoordig directeur is.
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AGENDA
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
VERENIGING DEELNEMERS NEDLLOYD PENSIOENFONDS
OP WOENSDAG 18 MAART 2020 TE UTRECHT

1.
2.
	

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en mededelingen door de voorzitter Han van Manen
Jaarverslag/notulen van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2019
De notulen zijn opgenomen in het Info-Bulletin 64 van mei 2019 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 2019 door de penningmeester Bert Tibben
a.
Staat van Inkomsten en Uitgaven over 2019
b.
Balans per 31 december 2019
De hierop betrekking hebbende financiële stukken zijn vóór aanvang van
de vergadering beschikbaar in de ontvangstruimte.
Verslag van de kascommissie over het financieel verslag 2019
Goedkeuring financieel verslag 2019
Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
Begroting 2020 en vaststelling contributiebijdrage voor 2021
De contributie voor 2020 is reeds vastgesteld in de ALV van 20 maart 2019.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021 te handhaven op € 17,50.
Mutaties in het bestuur
Jeanne Vermaat treedt af als bestuurslid en is weer beschikbaar voor herbenoeming.
Hennie Rijntjes treedt af als bestuurslid en is weer beschikbaar voor herbenoeming.
Voordrachten voor tegenkandidaten dienen uiterlijk twee weken vóór de dag van de
vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het Secretariaat.

9.
10.
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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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SPREKERS

HAN VAN MANEN
Voorzitter Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

JEPPE MACHIELSEN
Voorzitter bestuur Nedlloyd Pensioenfonds
Jeppe is in december 2011 benoemd tot voorzitter van het
bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds.
Hij was voormalig directeur concern control van Koninklijke
Nedlloyd N.V. en voormalig Chief Financial Officer, lid van
de raad van bestuur van ENECO.N.V.

FRANS DOOREN
Directeur en uitvoerend bestuurslid Nedlloyd
Pensioenfonds
Frans Dooren is sinds 2009 werkzaam als Chief Investment
Officer en sinds augustus 2014 tevens als directeur bij het
Nedlloyd Pensioenfonds. Sinds 1 januari 2019 is Frans ook
uitvoerend bestuurder van het fonds.
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 meer bestuurslid van
het Instituut voor Pensioeneducatie (IVP) en lid van de
commissie vermogensbeheer van de Pensioenfederatie.
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ANTOINETTE STEGMEIJER
Voorzitter verantwoordingsorgaan Nedlloyd Pensioenfonds
Antoinette was werkzaam bij Maersk als Hoofd
bemanningszaken Nederland voor Maersk Ship Management /
Maersk Line.
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 voorzitter van het
verantwoordingsorgaan.

LONNEKE THISSEN
Partner Sprenkels en Verschuren
Lonneke Thissen heeft meer dan 20 jaar ervaring als
adviseur van pensioenfondsen en van werkgevers- en
werknemersorganisaties over pensioen. Aandachtsgebieden
zijn daarbij strategie, risicomanagement, actuariaat en
beleggen. Zij is onder andere adviserend actuaris van het
Nedlloyd Pensioenfonds.
De afgelopen jaren hebben verschillende wijzigingen in de
wet- en regelgeving voor pensioenfondsen elkaar opgevolgd.
Het nieuw pensioenstelsel, dat volgens planning in 2021 ingaat,
is de volgende stap. Lonneke Thissen volgt deze wijzigingen
nauwgezet en houdt regelmatig presentaties over dit
onderwerp. Tijdens de ALV zal zij ingaan op de stand van zaken
met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijke
gevolgen voor een slapend pensioenfonds.
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JACOB TAS
Directeur Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Jacob is per 1 juni 2019 directeur bij de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij.
Na zijn dienstplicht als marineofficier te hebben vervuld, studeerde
Jacob toegepaste econometrie in Amsterdam waarna zijn loopbaan
begon in de commerciële sector bij Nedlloyd, op het laatst was hij
global Operations Director en lid van het Executive Management
Team van Koninklijke P&O Nedlloyd. Vervolgens heeft hij vele
jaren in Engeland gewerkt bij verschillende grote charitatieve
instellingen. Hij werkte bij The Prince’s Trust en Action for Children
en vlak tot zijn aantreden bij de KNRM was hij directeur bij Nacro.
Daarnaast heeft Jacob verschillende bestuurlijke rollen vervuld
bij onder andere bij het Dutch Centre, Warchild, St Paul’s Steiner
School en het Nedlloyd Pensioenfonds.
Jacob is medeoprichter van het Centre for Narrative leadership,
heeft het Advanced Management Programme van Oxford
University doorlopen en is mediator.

KNRM (WWW.KNRM.NL)
De KNRM is dé hulpverlener op het water,
op zee, en ruim binnenwater.
85 reddingboten en 1400 vrijwilligers zijn 24 uur
per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp
en niet-spoedeisende hulp.
Daarnaast wordt ingezet op
preventie en zijn de KNRM
lifeguards op de
Waddeneilanden actief.
KNRM redt en helpt,
zonder subsidie van de
overheid en kosteloos.
Sinds 1824 en dat blijft zo.

DNP nr. 66
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BESTUURSZAKEN

OPROEP TOT HET BETALEN
VAN DE CONTRIBUTIE 2020
De penningmeester roept de leden op om bij voorkeur voor
1 april 2020 de contributie 2020 te betalen.
De contributie is door de ledenvergadering ook voor 2020
vastgesteld op € 17,50 per kalenderjaar.
Het bestuur stelt het zeer op prijs als u, indien mogelijk,
een hoger bedrag betaalt.
Ieder lid is uiteraard vrij zijn of haar extra contributie naar
draagkracht te bepalen.
Betalen kan, bij voorkeur elektronisch,
op bankrekening NL65 ABNA 0475 3771 84,
ten name van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd
Pensioenfonds te Rotterdam.
De BIC code van de bank is ABNANL2A.
Betaalt u vanaf een niet-EUR bankrekening, geef dan aan:
“alle kosten voor rekening van de opdrachtgever”.
Als dit niet mogelijk is, vragen wij u er rekening mee te
houden dat ons in dat geval € 9,00 transferprovisie in
rekening wordt gebracht.
Wij hebben er dit jaar uit kostenoverwegingen voor
gekozen om niet alle leden een aparte brief met acceptgiro
toe te sturen. Mocht elektronisch betalen voor u niet
mogelijk zijn, verzoeken wij u een eigen
overschrijvingsformulier te gebruiken.
Heeft u vragen, mail dan naar:
penningmeester@vereniging-dnp.nl
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Bert Tibben
Penningmeester
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HET SCHEEPVAARTMUSEUM

“Het was toch het
vlaggenschip”
Marleen Stavenuiter
“Ik was altijd aan het knutselen. Aan oude fietsen
en brommertjes.
Mijn oom was hoofdmachinist aan boord van
de Oranje. Van hem hoorde ik avontuurlijke
verhalen over zijn tijd op zee en het werken
aan de gigantische motoren aan boord van het
schip. In die tijd ging ik ook vaak zeilen met een
maatje van mij die een Flying Fifteen had. Daar
moet het idee van de Zeevaartschool ontstaan
zijn.” Ben Halswijk (Amsterdam, 1941) maakte
als werktuigkundige verschillende reizen op de
Oranje tussen 1960 en 1964.

“Ik was in dienst bij de Maatschappij ‘Nederland’
en had mijn eerste ervaring opgedaan op
schepen met stoommachines. De Oranje
daarentegen had drie gigantische dieselmotoren.
Ik kan mij herinneren dat ik best zenuwachtig
was, kon ik dat allemaal wel? Het voelde als een
eer om op zo’n snel schip te mogen varen. Het
ging toch om het vlaggenschip van Amsterdam.
Ik werd verantwoordelijk voor de verdamperij.
We konden in 24 uur 300.000 liter drinkwater
maken uit zeewater.
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De hitte van de uitlaat van de motoren werd
gebruikt om stoom te maken en in een drietrapsketel werd de stoom opgevangen, afgekoeld en
gefilterd met koolstof. We draaiden vier uur op
en acht uur af. In de tussentijd vermaakten wij
ons prima.” De glimlach op het gezicht van Ben
Halswijk spreekt boekdelen.
“Hoewel we de doucheruimte deelden, hadden
we onze eigen hut. Op een gegeven moment

had ik een hut bemachtigd die grensde aan
het passagiersdek. Daar mochten we eigenlijk
niet komen, maar ach, je bent jong. Met een
sleutelbos rinkelen, ‘inspectie’ houden en dan
daar onze ogen de kost geven.” Er waren 22
werktuigkundigen aan boord en Ben Halswijk
toont een aantal foto’s van hem en zijn collega’s
in de machinekamer. Ondanks het vermoeide
gezicht en de vieze overall verraden de zwartwitfoto’s dat Halswijk een aantrekkelijke

Ben Halswijk (links) en Piet Tolsma poseren tussen twee dynamo’s op ms Oranje, 1961

DNP nr. 66
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jongeman was. “Ik kan mij een oudjaarsavond
herinneren waar ik achter de brug ben gekropen
met aan elke zijde een dame en in beide handen
een fles champagne. We keken uit over zee terwijl
we het nieuwe jaar invoeren.” Als Pietje Bel en
Dik Trom op zee hadden gezeten, dan waren hun
avonturen zeker in de buurt gekomen van enkele
hoofdstukken uit het leven van Ben Halswijk.
“We hadden spijkers in het uiteinde van lange
stokken geslagen.
Hiermee kropen we de keuken in om kip uit de
grote pannen soep te vissen.” Ben vervolgt snel:
“maar eigenlijk verliep alles best ordelijk hoor,
als je je misdroeg kreeg je een gagestraf.”
De vijf dagen loon die je dan miste zorgde ervoor
dat de bemanning in de pas bleef lopen.
‘De boot missen’ kreeg op de Oranje soms een
letterlijke betekenis.“We waren in Tahiti aan de
borrel geweest en een paar matrozen hadden
zich bij afvaart nog niet gemeld. Toen het schip
al los was gegooid, sprongen de telaatkomers
het water in om via een zijruim het schip in te
worden getrokken. Dat was leuk ja, dan stonden
de gasten aan de reling te juichen.”
Het lijkt wel of Ben Halswijk alleen maar mooie
herinneringen aan zijn tijd op zee heeft.
Na lang nadenken herinnert hij zich ook mindere
momenten. “Oh ja! Ik ben ook eens enorm
verbrand toen het mis ging met een van de
stoomketels. Toen lag ik met stinkende wonden
op het hospitaaldek.” Ook was hij in 1963

getuige van een flinke brand aan boord. Halswijk
vertelt, ondanks de nog zichtbare littekens,
het verhaal tussen neus en lippen door. Alsof
het een kleinigheidje was naast alle prachtige
herinneringen aan kameraadschap, vriendschap
en verliefdheid op zee.
“De tijd op zee heeft mij gevormd.
Als je in Indië op straat over zieke en arme
mensen heenstapt en zo jong de verschillen
tussen mensen over de hele wereld hebt gezien,
dan leer je al vroeg relativeren.”
Van geboortes aan boord met beschuit met
muisjes voor het personeel, tot een officiële
begrafenis vanwege een poliogeval. “Het schip
werd stilgelegd en het lichaam ging – met
toestemming van de familie – overboord.” De
timmerman had ter plekke de kist gemaakt.
Inderdaad, alles was aanwezig aan boord van dit
varende dorp.
Het afscheid van de Oranje in 1964 heeft Ben
Halswijk van dichtbij meegemaakt. “Voordat
het schip werd verkocht hadden we een aantal
Italianen aan boord. We moesten de capaciteit
van het schip laten zien en mochten de motoren
voluit zetten. Als ik terugdenk aan de Oranje,
dan denk ik toch als eerste aan die grote
machinekamer.
Dat was de mooiste plek van het schip.”

Het Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
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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 14 maart 2020 inzendt per e-mail of briefkaart aan de secretaris van DNP (voor gegevens zie colofon), onder vermelding
“Puzzel februari 2020”, met uw naam, adres en woonplaats, maakt u kans ingeloot te worden voor een leuke prijs. De uitslag verschijnt in het
volgende nummer van het DNP INFO bulletin. Veel plezier met deze breinkraker!
Toelichting: Als hulpmiddel wordt
een zevental medeklinkers gegeven.
Hetzelfde cijfer in een hokje
betekent dezelfde letter.
Een lange “ij” wordt geschreven
als één letter “y”.
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1. Kun je hiermee een Centurion
vervoeren? (9)
2. Medische keuring bij ijshockey (9)
3. Daar is het water het koudst (5)
4. Neptunus in Griekenland (8)
5. Aziatisch lunchtrommeltje in beton (5)
6. Een vliegende tenor (9)
7. Junkfood in St. Pauli (9)
8. De kleuter op de School van Barbizon
die vaak kust en haven schilderde (8)
9. De superheld in zijn Alfa (9)
10. Afsluiter die past voor vogel en
drijver (5).
11. Zeeziek op een ontbijttafel aan de
Middellandse Zee (9)
12. Begaanbaar deel van een Limburgse
rivier (8)
13. Levensgenieter uit Dijon (11)
14. Kokosnoot als groot succes (7)
15. Carnaval in Amerika op z’n Frans (5+4)
16. Eerste levenservaring van een schip (13)
17. Normaal is het zoet water, maar met
twee hoofdletters is het zout (3+6)
18. Loonsverhoging bij volleybal in een
loods (6)
19. Koloniaal bolwerk aan een Romeinse
weg achter de schoenmaker (7)
20. Er zit spirit in Naomi (5)
21. In Noord-Ierland vind je wat lijkt op shit
uit de hoofdstad (11)
22. Tuig dat past voor bekken en
koppen (6)
23. Kun je beter bij de vis hebben dan
op je hoofd (5)
24. Staan aan weerszijden van
opgave 17 (10)
25. Van dit hemellichaam wordt de plee
nat (7)
26. Binnenvaartschip dat minder zwaar
is (7)
27. De favoriete kaas van Don Quichot (8)
28. Tegenhanger van de Oostzee in
Zuid-Holland (8)

UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 65 VAN DECEMBER 2019
De goede oplossing van de puzzel in het vorige bulletin is: onze beste wensen voor komend jaar.
De winnaar, door loting bepaald, is: de heer Ger Bogerman uit Zuid-Beijerland.
De volledige oplossing van de puzzel is:
1. Sloop 2. Myanmar 3. Gazelle 4. Rede 5. Zeebanket 6. Amerigo 7. Mensaap 8. Dutch 9. Josephine 10. Vuurwerk 11. Maretak 12. Blank En
Bejaard 13. Danish Blue 14. Bunkeren 15. Plankton 16. Grote Vaart 17. Kalkoen 18. Misthoorn 19. Keerkringen 20. Bierkaai 21. Anchorage
22. Almanak 23. Brexit 24. Veenbes 25. Radar 26. Ketjap 27. Lichtmatroos 28. Cargadoor 29. Baren
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TOT ZIENS OP 18 MAART 2020
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
JAARBEURS UTRECHT
in het Beatrixgebouw van de
Jaarbeurs te Utrecht.
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