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DNP Nieuwsbrief No. 11B

Geachte Leden,
 
Betreft: afgelasten Algemene Ledenvergadering DNP 18 maart 2020

Het zal u niet ontgaan zijn, dat het Corona virus de gemoederen bezighoudt. Vele bijeenkomsten zijn
uitgesteld of worden afgelast. Ook uw bestuur heeft zich gebogen over deze kwestie.

Een risico voor onze deelnemers niet alleen tijdens de bijeenkomst, maar ook in de reis van en naar
huis. Het bestuur vindt het niet acceptabel als één van onze deelnemers het virus onder de leden blijkt
te hebben en wij dan mede verantwoordelijk zijn voor een mogelijke verdere verbreiding van het virus.

Het bestuur komt tot de conclusie dat het niet verantwoord is onze algemene ledenvergadering op 18
maart a.s. door te laten gaan. Nadere berichten over de jaarvergadering van de vereniging volgen.

We vertrouwen erop dat u dit besluit van het bestuur begrijpt en wensen u vooral een gezond voorjaar
toe en hopen u later dit jaar in goede gezondheid te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP)
 
Ton (A.W.P.M.) Zimmerman
Secretaris DNP
 

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

mailto:DNPsecretaris@vereniging-dnp.nl
mailto:DNPsecretaris@vereniging-dnp.nl
mailto:bert.tibben@hotmail.com


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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