Uitnodiging
algemene ledenvergadering 2020
van de Vereniging Deelnemers
Nedlloyd Pensioenfonds DNP

NUMMER

68

• Van de voorzitter
• Agenda
• Aanmelden

VOORZITTER
Het komt er dan toch van,
ik mag u nu uitnodigen
voor de Jaarvergadering
2020 van onze vereniging
DNP. Helaas, wel een heel
andere vergadering dan
andere jaren.
Geen sprekers met
interessante inleidingen,
geen lunch en borrel,
geen sociale contacten.
De komende
jaarvergadering op
29 oktober 2020 om
14.00 uur, zal digitaal
plaatsvinden.

email; dit doen wij aangezien wij uw emailadres
nodig hebben om u toegang tot de vergadering
te geven. Ook zult u kort voor de datum van de
vergadering per email instructies ontvangen
over de wijze waarop u voor de vergadering kunt
inloggen.
Als bestuur vinden wij het uitermate jammer dat
het zo moet, het kan echter niet anders, gezien de
omstandigheden. Laten wij met z’n allen hopen
dat in maart volgend jaar de situatie zodanig is
dat er dan weer een reguliere jaarbijeenkomst in
Utrecht kan plaatsvinden.
Van harte hoop ik dat ondanks deze manier van
vergaderen velen van u zich aanmelden voor
deelname.
Han van Manen
Voorzitter

Dat wil zeggen dat een delegatie van het DNPbestuur op Willemswerf in Rotterdam fysiek
aanwezig zal zijn, terwijl de leden die zich tijdig
aangemeld hebben via een Zoom videoverbinding
kunnen deelnemen. Dit alles omdat in de huidige
corona tijd een reguliere bijeenkomst niet veilig te
organiseren is.
De reden dat wij desondanks onze
ledenvergadering organiseren ligt in de wettelijke
en statutaire verplichtingen. Het bestuur van
een vereniging is verplicht eenmaal per jaar
verantwoording af te leggen aan haar leden; de
jaarrekening 2019 moet ter goedkeuring worden
voorgelegd, eventuele wisselingen in het bestuur
dienen besproken te worden en de algemene
gang van zaken komt aan de orde.
Om aan deze verplichting te voldoen roepen wij
deze vergadering bijeen. De agenda vindt u in
dit bulletin. En tevens de wijze van aanmelding.
Deze keer kunt u zich alleen aanmelden per
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AGENDA
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
VERENIGING DEELNEMERS NEDLLOYD PENSIOENFONDS OP
DONDERDAG 29 OKTOBER 2020,14.00 UUR. DE VERGADERING
VINDT DIGITAAL PLAATS VIA ZOOM

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 gepubliceerd in het Info-Bulletin 67,
zomer 2020, pagina 4 t/m 7. Tevens beschikbaar via de website www.vereniging-dnp.nl;
onder het kopje service vindt u het archief.
Verslag van de kascommissie over het financieel verslag 2019
Het verslag is van de kascommissie is gepubliceerd is het Info-Bulletin 67, zomer 2020,
pagina 7.
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. De begroting 2020 is gepubliceerd in
het Info-Bulletin 67, zomer 2020, pagina 4.
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.

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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AANMELDEN
AANMELDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING DEELNEMERS NEDLLOYD
PENSIOENFONDS (DNP)

AANMELDEN

Geachte leden,
Omdat het nog steeds niet mogelijk is een dergelijke vergadering fysiek te houden, nodigen wij
u hierbij uit om op donderdag 29 oktober 2020 om 14.00 uur een digitale vergadering via Zoom
bij te wonen. U kunt deze vergadering via Zoom volgen op uw computer, tablet of smartphone.
En vragen stellen kan via chat.

Aanmelden voor 24 oktober
a.s. met uw naam en
emailadres, via email aan:
ledenadmin@vereniging-dnp.nl

Na uw aanmelding ontvangt u een
handleiding en een link om in de
Zoom-meeting te komen.
De vergaderstukken (zie agenda) vindt
u in de Infobulletins nummer 64 en
67, ook beschikbaar via onze website
www.vereniging-dnp.nl; onder het
kopje service vindt u het archief.

Wij zien u graag via Zoom op donderdag 29 oktober a.s. om 14.00 uur.
Vriendelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP)

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

Bert Tibben
Penningmeester
penningmeester@vereniging-dnp.nl

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

Hans Muis
hans.muis@vereniging-dnp.nl

Ton Zimmerman
Secretaris
secretaris@vereniging-dnp.nl

Vereniging DNP is aangesloten bij
Koepel Gepensioneerden (KG)
www.koepelgepensioneerden.nl
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Jos Lansbergen
jos.lansbergen@vereniging-dnp.nl
Rob Mars
rob.mars@vereniging-dnp.nl

Jeanne Vermaat
ledenadministratie
Panneboeter 17
4701 KG Roosendaal
ledenadmin@vereniging-dnp.nl
telefoon 0165-785544
Opmaak en productie
Efficiënta Offset
www.efficienta.nl
Krimpen aan den IJssel

Bankrekeningnr. DNP
NL65 ABNA 0 475 377 184
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