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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN VERENIGING VAN DEELNEMERS
NEDLLOYD PENSIOENFONDS DE DATO 10 APRIL 2019.

STATUTEN
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Deelnemers Nedlloyd
Pensioenfonds, bij afkorting aangeduid als “DNP” (hierna te noemen "de
vereniging").
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Rotterdam.
Doel en werkwijze
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden
met betrekking tot hun huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit de
Stichting Nedlloyd Pensioenfonds.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het, waar nodig, verstrekken van informatie en advies aan haar leden;
b. het bevorderen van de activiteiten van het verantwoordingsorgaan van
de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds, hierna te noemen “Nedlloyd
Pensioenfonds”;
c. het al dan niet via het verantwoordingsorgaan – gevraagd en ongevraagd
– advies uitbrengen aan het bestuur van Nedlloyd Pensioenfonds;
d. het stellen van kandidaten voor het bestuur van Nedlloyd Pensioenfonds,
alsmede voor het verantwoordingsorgaan;
e. het streven naar directe deelname in het bestuur van Nedlloyd
Pensioenfonds;
f. het beleggen van ledenvergaderingen;
g. het samenwerken met andere verenigingen en groepen, welke een
gelijksoortige doelstelling hebben, en zonodig het verkrijgen van het
lidmaatschap van zodanige verenigingen/groepen;
h. alle andere activiteiten welke bevorderlijk zijn voor het bereiken van het
doel van de vereniging.
Leden en lidmaatschap
Artikel 3
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1.

De vereniging kent:
a. leden;
b. ereleden.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn:
a. de gewezen werknemers van de thans, in het verleden of in de toekomst
bij Nedlloyd Pensioenfonds aangesloten werkgevers, die:
een ingegaan pensioen ten laste van Nedlloyd Pensioenfonds
ontvangen;
dan wel daaruit een uitgesteld pensioen ontvangen casu quo zullen
gaan ontvangen;
b. de weduwen of weduwnaars, wezen en andere rechthebbenden die een
pensioen ten laste van genoemd pensioenfonds ontvangen, met dien
verstande dat een minderjarige voor wat betreft de
lidmaatschapsrechten en plichten wordt vertegenwoordigd door de
wettelijke vertegenwoordiger.
3. De aanmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
4. Tot erelid kunnen worden benoemd natuurlijke personen die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
De verlening van het erelidmaatschap geschiedt op voorstel van het bestuur
bij een besluit van de algemene ledenvergadering.
Een erelid heeft alle rechten van een lid, met uitzondering van het stemrecht
(tenzij het erelid tevens lid van de vereniging is).
Een erelid is vrijgesteld van het betalen van contributie.
Aanvang en einde van het lidmaatschap
Artikel 4
1. Het lidmaatschap van de vereniging vangt aan op de datum van aanmelding.
2. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging.
Deze opzegging kan geschieden, wanneer een lid de verplichtingen jegens
de vereniging niet, niet tijdig of niet volledig nakomt alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap van het betrokken lid voort te zetten;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap met onmiddellijke ingang.
Deze ontzetting kan alleen plaatsvinden wanneer een lid in strijd met de
statuten of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Opzegging door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen
het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een
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opzeggingstermijn van tenminste één maand, door middel van gedagtekende
en ondertekende brief dan wel door middel van elektronische
communicatiemiddelen.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van
de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging en
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen
een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, schriftelijk
beroep open op de algemene ledenvergadering.
De betrokkene wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit in
kennis gesteld, met opgave van redenen en onder vermelding van de
mogelijkheid en de wijze van beroep daartegen.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid
geschorst.
7. De algemene ledenvergadering beslist omtrent het ingestelde beroep in haar
eerstvolgende vergadering welke wordt gehouden nadat – sedert de
ontvangst door het bestuur van het beroepschrift – tenminste twee maanden
zijn verlopen.
Het betrokken lid wordt door het bestuur schriftelijk in kennis gesteld van
datum en uur waarop het beroepschrift door de algemene ledenvergadering
zal worden behandeld.
Het lid heeft het recht die vergadering bij te wonen, doch uitsluitend tijdens
de behandeling van het beroepschrift.
Wanneer de algemene ledenvergadering het ingestelde beroep gegrond acht,
eindigt de schorsing van het betrokken lid op de dag van de
dienovereenkomstige uitspraak van die vergadering; wanneer de algemene
ledenvergadering het ingestelde beroep ongegrond acht, eindigt het
lidmaatschap van het betrokken lid op de dag van de dienovereenkomstige
uitspraak van die vergadering.
Op de beslissing van de algemene ledenvergadering is geen beroep mogelijk.
8. Tijdens de schorsing als vermeld in lid 6 van dit artikel kunnen door het lid
geen lidmaatschapsrechten worden uitgeoefend.
Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:
a. deel te nemen aan de algemene ledenvergaderingen, daarin het woord te
voeren en het stemrecht uit te oefenen;
b. deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten;
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c.

door – of door bemiddeling van - de vereniging verspreide publicaties te
ontvangen;
d. tijdens de algemene ledenvergadering de door de leden verschuldigde
contributie voor het komende verenigingsjaar vast te stellen.
2. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en de besluiten van de vereniging na te leven;
b. de jaarlijkse contributie voor leden te voldoen.
3. Alle stukken bestemd voor de vereniging, haar bestuur en overige organen
dienen te worden verzonden naar het daartoe door het bestuur bekend
gemaakte adres van het secretariaat.
Structuur van de vereniging
Artikel 6
De vereniging kent de volgende organen:
de algemene ledenvergadering;
het bestuur.
Bestuur; benoeming van bestuursleden
Artikel 7
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie
natuurlijke personen.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering op voorstel van het bestuur, met inachtneming van
voormelde grenzen.
Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering uit de leden.
2. Het bestuur kent de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester.
3. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden in
onderling overleg verdeeld.
4. De benoeming van de voorzitter en overige bestuursleden geschiedt uit een
niet-bindende voordracht, opgemaakt door het bestuur dan wel door een
groep van tien of meer leden.
Een voordracht behoeft voor elke vacature slechts één naam te bevatten.
5. De voordracht(en) van het bestuur wordt (worden) bij de oproeping van de
vergadering, waarin de benoeming van bestuursleden aan de orde komt,
medegedeeld.
De voordracht(en) van de leden dient (dienen) uiterlijk twee weken vóór de
dag der vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend, vergezeld van
een bereidverklaring van de voorgedragen kandidaat om bij de benoeming de
bedoelde functie te aanvaarden. De voordracht(en) van de leden wordt
(worden) bij de aanvang van de desbetreffende vergadering medegedeeld.
Einde bestuurslidmaatschap; schorsing; bestuur een wettig college
Artikel 8
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1.

Een bestuurslid kan, ook al is het bestuurslid voor een bepaalde tijd benoemd,
te allen tijde door de ledenvergadering op een met redenen omkleed voorstel
van alle overige bestuursleden of van tenminste tien leden worden ontheven
of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit
tot ontheffing of tot opheffing van de schorsing eindigt door het verloop van
die termijn.
Tijdens die schorsing kan de betrokkene de bestuursfunctie niet uitoefenen.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Onder een
jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur
op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is twee
maal onmiddellijk herbenoembaar.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in
de vacature(s) aan de orde komt.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door tussentijds aftreden;
b. door overlijden;
c. door ontheffing van de functie;
d. doordat een bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn en
dientengevolge niet meer is voldaan aan het bepaalde in artikel 7 lid 1,
laatste alinea.
Bestuursvergaderingen; besluitvorming door het bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden
zulks wenselijk achten, doch tenminste tweemaal per jaar.
De oproeping voor een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door de
secretaris op een termijn van tenminste veertien dagen onder vermelding van
de agenda en onder toevoeging van de bij de agenda behorende bijlagen.
2. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens
afwezigheid door degene, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.
Bestuursleden kunnen staande de vergadering agendapunten inbrengen mits
met toestemming van de voorzitter van de vergadering.
3. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering een stem uit.
Bestuursleden kunnen zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen.
4. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen
in een vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden
aanwezig is.
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Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen
geschiedt schriftelijk, tenzij de volstrekte meerderheid van de aanwezige
bestuursleden anders bepaalt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
5. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijk fungerende
bestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, hetwelk op geldige
wijze werd genomen in een vergadering van het bestuur.
Een zodanige verklaring wordt bewaard bij de notulen.
6. Van het in een bestuursvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris en bij diens afwezigheid door degene, die daartoe door de
voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, welke notulen in de
volgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld.
7. Overige regelingen inzake de bestuursvergaderingen worden door het bestuur
in onderling overleg vastgesteld.
Bestuurstaak en bestuursbevoegdheid
Artikel 10
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is het bestuur
belast met het besturen van de vereniging, waaronder begrepen het uitvoeren
van de besluiten van de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van werkgroepen.
3. Overige bevoegdheden van het bestuur kunnen worden geregeld in het
huishoudelijk reglement.
Vertegenwoordiging
Artikel 11
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur danwel twee gezamenlijk
handelende leden van het bestuur.
De enkele handtekening van de penningmeester is echter voldoende voor het
geven van kwijting voor ontvangsten en het verrichten van betalingen binnen de
door het bestuur bepaalde grenzen, een en ander onder verantwoordelijkheid van
de penningmeester.
Geldmiddelen
Artikel 12
1. De geldmiddelen van de vereniging omvatten:
a. de contributies;
b. subsidies, donaties;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. alle overige wettige verworven baten.
2. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd in de loop van een verenigingsjaar
is de contributie over dat jaar voor het geheel verschuldigd.
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Het bestuur kan terzake op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing
verlenen.
Verenigingsjaar; bestuursverslag; jaarrekening; rekening en verantwoording
Artikel 13
1. Het verenigingsjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
vereniging kunnen worden gekend.
3. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 14 lid 2 brengt het bestuur zijn
bestuursverslag, inclusief het financieel verslag, over het afgelopen
verenigingsjaar uit.
Goedkeuring van het bestuursverslag door de algemene ledenvergadering
strekt het bestuur tot décharge.
4. De algemene ledenvergadering benoemt in de jaarvergadering op voorstel van
het bestuur uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen en
daarboven één als reserve die allen geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.
De kascommissie onderzoekt de jaarrekening over het afgelopen
verenigingsjaar en brengt aan de algemene ledenvergadering schriftelijk
verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur verschaft aan de kascommissie alle gewenste inlichtingen, toont
de kas en de waarden van de vereniging en geeft inzage van de boeken en
bescheiden.
Algemene ledenvergadering
Artikel 14
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na beëindiging van het voorafgaande
verenigingsjaar, wordt de algemene ledenvergadering of jaarvergadering
gehouden.
3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. de voorziening in de vacatures in het bestuur;
b. het bestuursverslag en de financiële verantwoording over het afgelopen
verenigingsjaar;
c. het verslag van de kascommissie over het afgelopen verenigingsjaar;
d. de hoofdlijnen voor de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
e. de vaststelling van de contributie voor leden voor het volgende
verenigingsjaar;
f. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar.
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenst, of wanneer ten minste vijftig leden van de vereniging,
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danwel indien de vereniging minder dan vijfhonderd leden heeft tien procent
(10%) van de leden van de vereniging, dit schriftelijk aan het bestuur, onder
opgave van redenen en van de te behandelen agendapunten verzoeken. In het
laatste geval roept het bestuur een vergadering bijeen op een termijn van niet
langer dan zes weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping
overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel.
Bijeenroeping algemene ledenvergadering
Artikel 15
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
onverminderd het bepaalde in lid 4 van het voorgaande artikel en worden
gehouden binnen Nederland, ter plaatse als te bepalen door degene(n) die de
oproeping voor de vergadering doet (doen) uitgaan.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en van de
ereleden.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste drie weken.
Bij de oproeping van een algemene ledenvergadering worden vermeld de
plaats, de datum en het tijdstip daarvan, alsmede de agendapunten.
Bij de oproeping worden de op de agenda betrekking hebbende stukken
meegezonden of wordt medegedeeld op welke plaatsen en vanaf welk tijdstip
die stukken voor de leden en ereleden ter inzage liggen.
Leden hebben het recht agendapunten voor de behandeling in de algemene
ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur in te dienen.
Het bestuur stelt de agenda vast.
3. In een algemene ledenvergadering kan uitsluitend rechtsgeldig worden
besloten ten aanzien van geagendeerde punten.
Toegang en stemrecht
Artikel 16
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en ereleden.
Over toegang tot de algemene ledenvergadering van anderen beslist het
bestuur.
2. Stemgerechtigd zijn de leden; elk lid heeft een stem.
3. Een lid kan een stem bij schriftelijke volmacht door een ander lid laten
uitbrengen, met dien verstande dat een lid ten hoogste vijf stemmen als
gevolmachtigde kan uitbrengen; bestuursleden kunnen niet als
gevolmachtigde optreden.
Voorzitterschap; notulen
Artikel 17
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het
bestuur.
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Bij afwezigheid van de voorzitter ter vergadering treedt één der
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Echter in geval het betreft een door een groep van leden opgeroepen
ledenvergadering als bedoeld in artikel 14 lid 4, wordt door die vergadering
zelf in het voorzitterschap voorzien, hetgeen eveneens plaatsvindt wanneer de
bestuursleden niet ter vergadering aanwezig zijn.
2. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden door de
secretaris van het bestuur en bij diens afwezigheid door degene die daartoe
door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, notulen gehouden,
welke notulen door de voorzitter en de notulist van de desbetreffende
vergadering worden vastgesteld.
Deze notulen worden aan de volgende ledenvergadering ter goedkeuring
voorgelegd.
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
Artikel 18
1. Voorzover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten door de
algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Het aantal uitgebrachte stemmen, dient tenminste vijf procent (5%) van de
leden van de vereniging te vertegenwoordigen op basis van het per één
januari van het betreffende verenigingsjaar geregistreerde aantal leden.
2. Wanneer in een vergadering niet het overeenkomstig het voorgaande lid
vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt, niet eerder dan
zes en niet later dan tien weken na de eerste vergadering een volgende
algemene ledenvergadering ("de tweede vergadering") gehouden, in welke
tweede vergadering een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden doch met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
4. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk,
onverminderd de mogelijkheid om op voorstel van de voorzitter van de
vergadering een besluit te nemen bij acclamatie.
5. Indien bij een verkiezing van personen geen van de kandidaten het vereiste
aantal stemmen heeft verkregen, wordt herstemd over de twee kandidaten,
die in eerste instantie de meeste stemmen op zich verenigden.
Bij herstemming is diegene verkozen, die de meeste stemmen op zich
verenigt. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
6. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan wordt het voorstel geacht
niet te zijn aangenomen.
Statutenwijziging
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Artikel 19
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door
een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, zullen er zorg voor dragen
dat tenminste twee weken vóór de dag van die vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging, voorzien van een toelichting,
woordelijk is opgenomen, als onderdeel van de vergaderstukken aan de leden
wordt toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste tien procent van de leden van de vereniging, op basis van het aantal
per één januari van het desbetreffende verenigingsjaar, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
4. Wanneer in een vergadering, waarin een voorstel voor een statutenwijziging
aan de orde komt, niet het overeenkomstig het voorgaande lid vereiste aantal
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt, niet eerder dan zes en niet
later dan tien weken na de eerste vergadering een volgende algemene
ledenvergadering ("de tweede vergadering") gehouden, in welke tweede
vergadering een besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen,
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigde leden
doch met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt, hetgeen zo snel als mogelijk dient te geschieden,
maar in ieder geval binnen zes maanden na het daartoe genomen besluit.
De leden van het bestuur zijn, zowel gezamenlijk als elk van hen afzonderlijk,
bevoegd om de gewijzigde statuten in een notariële akte te doen neerleggen
en om deze akte te tekenen.
Ontbinding en vereffening
Artikel 20
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering.
Het bepaalde in artikel 19 is daarbij van overeenkomstige toepassing. Bij de
oproeping voor deze vergadering moet worden medegedeeld dat de
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden
vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars worden
aangewezen.
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3.

4.

De bestemming van het batig saldo wordt, op voorstel van het bestuur,
bepaald door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding,
welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
vereniging dient te zijn.
De bepalingen van deze statuten blijven gedurende de liquidatie zoveel
mogelijk van kracht. Zij kunnen na het besluit tot ontbinding niet meer worden
gewijzigd.
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