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Omslagfoto: Station Bergen op Zoom.

Attentie!!!
ons oude vaste tel.nr bestaat niet meer.
U kunt ons uitsluitend telefonisch
bereiken op ons mobiele nummer
06 - 82 680 700.

Welkom
Maastricht
H. Louis
C.C.W.M. Lucassen

Rotterdam/Den Haag
G.M. Graper
Twente
A. Bosma
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Van de redactie

A

ls dit nummer bij u op de deurmat valt zitten we al weer in de
maand maart. En midden in het carnavalsgedruis hier in het zuiden van
het land.
Dat is ook een van de redenen , dat ik
station Bergen op Zoom op de voorpagina heb gezet. Omdat Bergen op
Zoom in mijn ogen een van de drie
grote carnavalssteden in het zuiden
van ons land is. Dat zijn: Maastricht,
’s Hertogenbosch en Bergen op
Zoom. Nu ik dit zo neerschrijf, besef
ik dat er een hele hoop mensen over
mij heen zullen vallen, omdat zij vinden dat zij ook bij deze grote drie horen.
Maar alla, dat zij dan maar zo. Ik ben
zelf geen zuiderling, dus ik bekijk het
door mijn nuchtere hollandse bril.
Bovendien, de lente gaat beginnen
en dat is veel belangrijker. Heerlijk,
het warme zonnetje in mijn gezicht

Hoe gaan we onze zaakjes goed regelen .....
en de langere dagen, waarvan wij
kunnen genieten.
En – ook niet onbelangrijk – wij mogen weer onze jaarlijkse plicht vervullen en de belastingdienst gaan
vertellen hoeveel inkomen we hebben mogen genieten en wat wij nog
gaan bijbetalen om hun kassen te
vullen.
In dit nummer besteden wij aandacht
aan een belangrijk onderwerp: hoe
gaan we onze zaakjes goed regelen,
ingeval rampspoed onze levensweg
gaat kruisen.
Ik wijd een paar woorden aan het station op de omslag, omdat ik er een
paar aardige herinneringen aan heb
uit de tijd, dat ik nog als chef passage

Alles goed geregeld???
V
an onze voorzitter ontving ik
een stukje met de vraag of dit
misschien iets was voor Met Pensioen.

Het leek mij interessant genoeg om
te plaatsen, maar binnen de redactie was er twijfel over dit artikel. Men
dacht dat het niet helemaal juist was.
Toevallig waren mijn vrouw en ik
ook bezig met te kijken hoe het nu
verder moet als één van ons twee
wilsonbekwaam zou worden. Wij
worden allemaal immers een dagje
ouder en om ons heen zagen wij de
problematiek, als één van de twee
echtgenoten gaat dementeren of op
een andere manier wils- en handelingsonbekwaam gaat worden, bijv.
door een beroerte of als men in coma
raakt door een ziekte of wat dan ook.
Als je in gemeenschap van goederen

getrouwd bent (zoals wij) dan kan
het voorkomen dat bij bepaalde zaken twee handtekeningen nodig zijn;
bijvoorbeeld, als je je huis zou willen
verkopen.
Als één van de twee handelingsonbekwaam is, dan lukt dat niet zomaar.
Je moet dan iets geregeld hebben.
Je kunt dat door iemand anders te
machtigen om namens hem of haar
te kunnen handelen. Dat kan door dit
tijdig te regelen met het maken van
een volmacht. Dit kan ”onderhands”
of beter nog via het opstellen van
een levenstestament bij de notaris.
Wij zijn hiervoor te rade gegaan bij
een notaris. Die vertelde dat het onderhands regelen van een volmacht
kan en mag en dat die in een aantal
gevallen ook goed kan werken. Maar
ons is gebleken – en wij zijn daarvan

werkte in het rayon West Brabant en
Zeeland. Daarover meer in “bij de
omslag”.
Ik ben bij toeval ook gestuit op een
column van ons aloude Kaartje Knip
en ik heb hem gevraagd of ik het
mocht plaatsen in ons blad, want
ik vond het altijd hele aardige en
lezenswaardige stukjes. Ik heb toestemming van hem gekregen en ik
wil u hiervan ook deelgenoot maken.
Verder nog een woordje van onze
voorzitter en daarmee is ons blad
weer goed gevuld.
Heel veel leesgenoegen.
HG

ook wel overtuigd – dat het laten
maken van een levenstestament veel
meer zekerheden biedt en ook veel
minder gedoe, ingeval het nodig is
om een volmacht te hebben.
Ik geef toe, het is niet goedkoop,
maar je kunt toch met een geruster
hart de toekomst in.
Wel is het verstandig om hier en daar
eens prijzen op te vragen, want onze
ervaring is dat niet elke notaris dezelfde prijs vraagt. Het kan lonen om
te gaan ‘winkelen’.
Hierna kunt u lezen hoe je een volmacht maakt, als je het zelf zou willen doen.
Doe er uw voordeeel mee !
HG
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Hoe maak ik een volmacht?
Ik wil graag iets regelen voor het moment dat ik zelf geen beslissingen meer kan nemen. Mijn kinderen willen graag
helpen, de verhoudingen zijn goed. Kan ik zelf een volmacht opstellen? Of moet ik naar de notaris?

I

nderdaad kunt u een volmacht zelf
regelen, hiervoor hoeft u niet altijd
naar de notaris. U kunt iemand volmacht geven door middel van een
verklaring, waarin u hem of haar
de bevoegdheid geeft voor het
doen van bepaalde handelingen.
Het meest komt voor dat u iemand
een volmacht geeft om te ondersteunen met de financiële zaken,
bijvoorbeeld omdat u dat zelf niet
meer kunt. Maar u kunt ook aangeven wat er in geval van wilsonbekwaamheid bijvoorbeeld moet
gebeuren met de huisdieren.
Voor zaken omtrent het levenseinde
is een volmacht niet toereikend,
daarvoor moet u overleggen met de
behandelend (huis)arts.
Bij iedere volmacht is het belangrijk
dat u goed omschrijft wat de bedoeling is. Met vage bewoordingen
kan de gevolmachtigde problemen
krijgen. Het moet ook goed duidelijk zijn dat de volmacht bij het volle
verstand en vrijwillig is afgegeven en
ondertekend. Het document moet
met datum door beide partijen ondertekend zijn om rechtskracht te
hebben. Met uitzondering van de
handtekening, hoeft een volmacht
niet handgeschreven te zijn.
Het spreekt van zelf, dat een dergelijk
doe-het-zelf-contract alleen aan te
bevelen is als u de gevolmachtigde
volledig vertrouwt.
Aan zo'n zelfgemaakte onderhandse
volmacht zit wel een beperking. Een
volmacht bij de notaris heeft meer
juridische kracht. Dat is belangrijk als
de persoon aan wie u een volmacht
geeft, niet heel erg dichtbij staat en u
die persoon misschien niet van haver
tot gort kent.
Jaap Roelants | Gepubliceerd: 30-01-2019
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Een voorbeeld van een algemene volmacht:
Hierbij stelt
Partij 1 Volmachtgever, naam, straat, huisnummer, postcode, plaats,
Partij 2 Gevolmachtigde, naam, straat, huisnummer, postcode, plaats
aan als gevolmachtigde.
Voor de volgende zaken krijgt de gevolmachtigde de volledige zeggenschap
om namens en in plaats van de volmachtgever op te treden.
Omschrijving volmacht (hier volgt een precieze omschrijving van de inhoud
van de volmacht. Bijvoorbeeld het beheren van enkele bankrekeningen, doen
van bepaalde betalingen, de ver- of aankoop van een woning et cetera. Wees
zo precies mogelijk om misverstanden te voorkomen.
Deze volmacht geldt voor alle handelingen, inclusief het afsluiten van een contract inzake (nader te benoemen). Uitgezonderd zijn (hier volgt een omschrijving van eventuele zaken waarvoor de volmacht zeer expliciet niet geldt. Dit
kunt u zelf bepalen.
De volmacht geldt van (datum) tot (datum).
Aldus in (aantal)voud opgemaakt en getekend te (plaats) op (datum).
Handtekening volmacht gever

Advertentie
AANGEBODEN

TE KOOP

Bij het ontruimen van het huis van
mijn zwager, A. Tabernal vond ik
diverse NS spulletjes, zoals speldje
1838-1964, 3 bronzen medailles,
2 dasspelden en een flesopener.

Te koop diverse visspulllen, waaronder meerdere (werp)hengels, strandhengel, 2 visstoeltejs, 2 visparaplu's

Als iemand interesse heeft kan hij of
zij mij bellen.

Dhr. Bruijns, Amersfoort
T: 035 6859133

Sophia Teijman
T: 022-9210069

Alles in een koop: 60 euro

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Bij de omslag ……station Bergen op Zoom

I

n deze maand – in de carnavalstijd – heb ik gekozen
om Bergen op Zoom – extra aandacht te geven.
Bergen op Zoom is in mijn ogen een hele bijzondere carnavalsstad; een van de oudsten van ons land.
Bergen op Zoom was een station in het rayon, waar ik lange tijd als Cpas (chef passage) met heel veel plezier heb
mogen werken.
Het was daar gebruik, dat Prins Carnaval elk jaar met zijn
gevolg met de trein arriveerde op zaterdagmiddag in het
carnavalsweekend. En het was ook gebruik dat de Cpas, in
de hoedanigheid van stationschef de prins mocht verwelkomen. En vanaf het stationsplein vertrok de prins met
zijn rijtuig (het Gerijke) door de straten, die volgepropt
stonden met mensen, naar het stadhuis van Bergen op
Zoom, waar hij weer door het gemeentebestuur werd
ontvangen. Het grappige vond ik ook dat de kassier van
het station ook een verwoed carnavalsvierder was en die
kwam ik weer tegen in mijn eigen dorp (Oudenbosch)
waar hij als Grootste Boer in het gevolg van de Prins mee
mocht optrekken.
Uit Bergen op Zoom bewaar ik ook nog de herinnering, dat
ik daar op een bepaalde dag, waarop ik mijn rondje stations deed tot mijn verbazing een poes achter de ramen van
de loketten zag rondsluipen. Ik vond dat niet erg kies; zeker niet voor de reizigers die aan het loket stonden om een
kaartje te kopen. Ik heb de mensen daarom hierop aangesproken en gemaand de poes te verwijderen. Dat deden
zij met grote moeite, want zij waren inmiddels zo aan de
kat verknocht geraakt, dat zij hem elke dag verzorgden en
melk gaven. Ik zag hem ook bij de kassier op zijn bureau
springen en ik was verbijsterd, dat hij dat zo maar toeliet.
Ook de groepschef van dat station, die ook van deze situatie op de hoogte was en dit oogluikend had toegestaan
heb ik hierover indringend gesproken en ik herinner mij
nog dat dit alles mij niet in dank is afgenomen.

Bergen op Zoom, was ook de stad, waar wij in die tijd met
de chloortrein door de smalle straten moesten rijden,
onder begeleiding van 2 rangeerders, die lopend voor
en achter de trein een oogje in het zeil moesten houden.
Daar is in die tijd ook een heleboel ophef over geweest
en veel protesten vanuit de bevolking. Heel begrijpelijk,
natuurlijk. Later is er een vrij liggende goederenspoorlijn
aangelegd, waardoor de rit door de stad niet meer nodig
was. Dat was een hele opluchting voor ons en de inwoners.
En nu ook nog even iets over het station zelf. Het station
ligt aan de “Zeeuwse Lijn” en is geopend in december
1863. In 1971 is het oorspronkelijke gebouw vervangen
door een modern ogend gebouw met veel glas en dat
ontworpen is door de bekende NS-architect Cees Douma.
Daarna heeft de stationsomgeving nog eens een fikse
opknapbeurt gehad. Een nieuw busstation en de oude
verloederde fietstunnel is grondig vernieuwd.

De prins op het stationsplein @ Chris van Klinken / Pix4Profs

Henk Grimbergen
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MET SPOED GEZOCHT: HERHAALDE OPROEP!!!
Nieuwe redactieleden. De huidige redactie wenst in het voorjaar 2019 af te treden.
Daarom zijn wij op zoek naar:
1. Een redactiesecretaris (tevens lid van het hoofdbestuur) - hij/zij is verantwoordelijk voor het maandelijks laten verschijnen van Met Pensioen.
2. Twee redactieleden ter ondersteuning van de redactiesecretaris (er is reeds een gegadigde).

Enige affiniteit en goede kennis van de Nederlandse
taal is gewenst.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de huidige redactiesecretaris Henk Grimbergen en bij de voorzitter Jan
Sletterink.

Doorbreek de dagelijkse sleur
Om zeven uur kwam ik uit mijn bed
Ik las de krant en dronk mijn thee
ze is er niet, ze praat niet mee
Ik zie, het is al weer half negen
geen gerommel achter de deur
wie haalt mij uit de dagelijkse sleur
Tandjes gepoetst en haartjes gedaan
Tien uur, ik zit weer voor het raam
De klok die tikt, de tijd gaat door

Bij wie vind ik vandaag gehoor?
Hoor ik een geklop daar op de deur
Nee het is de dagelijkse sleur
Het verlangen naar haar is groot
Maar er blijft enkel en alleen maar
hoop
Ik doe de vaat en ook de gang
Ik zie gezichten op het behang

Behang ,dat met mij praat
Voel de rimpels op mijn gelaat
Maar ik doorbreek de sleur heel even
Ik heb nog zin om voort te leven
Zin om er op uit te gaan
nu niet achter, maar voor het raam.
Kaatje Knip
04 febr 2019

Belastingaangifte over 2018

A

ls u dit leest is de werkgroep
belastingen alweer druk met
de voorbereiding van de zittingsdagen op zaterdag 23 maart en op de
woensdagen 27 maart en 03 april.
Evenals voorgaande jaren kunt u
gebruik maken van de invulservice
van de BGV. U kunt hiervoor het
aanmeldingsformulier invullen. U
ontvangt dan drie weken van te6

voren een uitnodiging met daarop
aangegeven de datum, tijd en mee
te nemen documenten.
De zittingen zijn weer op het bekende adres, ontspanningslokaal
“Spoor 6” op het station Utrecht
Centraal. Ook als u geen aangifteplicht krijgt opgelegd van de belastingdienst, kan gebruikmaken van
de BGV-belastingservice voordeel
opleveren.

Veelal zal de aangifte leiden tot een
aardig te ontvangen bedrag. In een
aantal gevallen moet er bijbetaald
worden maar door de kennis van
de invullers wat betreft de aftrekposten betaalt u meestal aanzienlijk
minder.
Onze ervaring is dat u zeker als
65-plusser vrijwel altijd een teruggave tegemoet kunt zien.
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BELASTINGZITTINGEN 2018
Aanmeldingsformulier. Op zaterdag 23 maart, woensdagen 27 maart en 3 april is er weer gelegenheid uw BELASTINGAANGIFTE door de BGV te laten invullen. Wilt u daar gebruik van maken, vul dan dit formulier in stuur dit op naar de BGV, Postbus
2030, 3500 GA te Utrecht. Over de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht wordt U schriftelijk uiterlijk 3 weken van te
voren ingelicht; hierbij wordt tevens vermeld welke gegevens u absoluut moet meebrengen.
Door wijziging in het beschikbaar stellen van het belasting programma hebben wij dan een machtigingscode nodig. Die
moet u zelf aanvragen!!!!! Het kan ook zijn dat u die automatisch thuisgestuurd krijgt. Die moet u dan meenemen.

Gaarne met blokletters invullen:
Naam en voorletters
Adres
Postcode_______________________ Woonplaats_ __________ Tel.
Lid van de afd.:_ _____________________________ e-mailadres:
wil graag naar Utrecht Centraal, Spoor 6 komen om zijn/haar belastingaangifteformulier te laten invullen.
Invullen voor één of meerdere personen gaarne aantal vermelden ( . . . )
Ik ben verhinderd op de volgende data *):

23/03

Datum:							

27/03

03/04

Handtekening:

*) eventuele data van verhindering omcirkelen!

Ter bestrijding van de kosten (opleiding/bijscholing invullers, gebruik
laptops, printer en zaalhuur) vragen
wij van u op de zittingsdag voor
deze dienstverlening een bedrag
van € 20 voor een persoon en voor
2 personen (diegene die aangifte
doet met partner) € 25. Bij thuisbezoek voor 1 aangifte € 35 en met
partner € 40, dit is inclusief reiskosten.

Alleen als u fysiek niet in staat bent
naar Utrecht te komen, zullen wij
proberen thuiszorg bij u te organiseren met een invuller uit uw regio.
Er worden door de belastingdienst
niet automatisch machtigingscodes
verstrekt en moet u deze zelf aanvragen zowel voor uzelf als voor uw
partner, (ook als deze geen aangifte hoeft te doen). Het aanvragen

van een machtigingscode kan via
machtigingen-digid.nl maar daar
moet u wel een DigiD voor hebben.
Hou dan wel het BSN-nummer bij
de hand, ook van uw partner. Ook
kunt u bellen met 088 1236555. Hier
geldt ook dat u uw BSN-nummer en
ook dat van uw partner bij de hand
moet hebben.
Werkgroep belastingen
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Als ik dit stukje schrijf is het alweer februari. De temperatuur is aan het stijgen en de winter stelde tot nu toe niet
veel voor.
Het nieuwe jaar zijn we op 14 januari begonnen met onze
eerste soos. We begonnen al om 11.30 met de koffie en
koek. Daarna kregen de leden een brunch aangeboden
namens het bestuur. Elly en Ton verzorgden de salades
etc en deze waren weer heerlijk. We sloten af met bingo
en heel veel leuke prijzen.
Ook is een afvaardiging van het bestuur naar de nieuwjaarsreceptie geweest. Deze werd gehouden in Amersfoort omdat het gebouw in Utrecht niet meer door de NS
wordt gehuurd.
Dit is altijd heel gezellig en je komt nog eens oud-collega's tegen.
Ook hebben we inmiddels de jaarlijkse ledenvergadering
achter de rug. Nico Pijper heeft het bestuur verlaten maar
zijn plek is alweer aangevuld.
Wij willen Nico bedanken namens het bestuur van de afdeling.
De afdeling Alkmaar heeft nu nog 192 leden, helaas zijn
ons in 2018 9 mensen ontvallen.
Dan wil ik namens het bestuur alle leden die in maart jarig
zijn van harte feliciteren en nog vele gezonde jaren toewensen.
Hopelijk tot ziens op onze soosmiddagen in “De Terp" te
Alkmaar.

Agenda

11 maart, 8 april en 13 mei 2019
Aanvang 13.30 uur
Hans van Westrienen

Amersfoort
Dag allemaal, eerst even terugkijken naar de afgelopen tijd. De nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari werd
bezocht door 23 deelnemers. Een rustig begin van het
nieuwe seizoen. Ik ga er maar van uit dat dit aantal de komende tijd zal groeien. Omdat er de afgelopen tijd niet
veel bijzonders is gebeurd, ben ik weer aangekomen bij
de gebruikelijke punten: de leden van 80 jaar en ouder die
in maart hun verjaardag vieren, worden door het bestuur
van harte gefeliciteerd !
8

Wij wensen u nog vele verjaardagen in een zo goed mogelijke gezondheid toe!

Agenda

Donderdag 7 maart Diner “Stromenland”
Donderdag 14 maart Contactmiddag en bingo
Donderdag 11 april Paasbuffet, paasbingo en verloting. Aanvang 11.00 uur !!
Donderdag 16 mei Contactmiddag en bingo
Dat was het weer, graag tot ziens !
Jan Bultman

Amsterdam
Veel nieuws is er niet te melden, de middagbijeenkomst
van donderdag 17 januari werd door 30 leden bijgewoond, wel weer een leuk aantal maar het mogen er
gerust meer worden. Voor de pauze drie spellen bingo,
daarna werd er aan verschillende tafeltjes spelletjes, zoals jokeren, klaverjassen en rummikub gespeeld. Dit alles
onder het genot van een vertering aangeboden door de
penningmeester en vergezeld van een warm hapje, dit alles in een aangename stemming.
Zoals u tijdens de jaarvergadering op donderdag 21 februari al is meegedeeld gaat de busreis dit jaar naar Luttelgeest, alwaar we een bezoek zullen brengen aan een
Orchideeënhoeve en waar koffie/thee en gebak voor
ons klaar zal staan. Na een rondwandeling door de kwekerij zal ons een lunch worden aangeboden. Daarna
gaan we op weg naar Ossenzijl waar we ons inschepen
voor een rondvaart. Op de terugweg naar Amsterdam
onderbreken we de reis voor het nuttigen van een diner. Dit alles zal plaatsvinden op donderdag 20 juni
2019. De kosten hiervoor bedragen € 65 voor leden,
€ 75 voor niet leden. U heeft zich tijdens de jaarvergadering al op kunnen geven voor deelname aan deze tocht,
maar er is nog ruimschoots de tijd om dit alsnog te doen
en de bus is groot genoeg voor een grote deelname.
Voor deze keer is dit alles wat ik u wil vertellen, ik groet u
allen en hoop, dat ik u in groten getale mag ontmoeten
op onze bijeenkomst op donderdag 21 maart te Duivendrecht.
Kor Stuut
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Uitnodiging reünie Amsterdam 2019
Beste oud-collega,
In het verleden lag er tijdens de reünie voor Amsterdams spoorwegpersoneel een boek met pasfoto’s. Vanaf 2014 waren
deze foto’s ook op onze website te zien achter de knop “Wie is Wie”. Nadat begin 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht werd en we niet zeker zijn van ieders goedkeuring, hebben we de rubriek verwijderd.
We merken nog op dat we van u alleen over uw e-mail of huisadres beschikken en dat we die alleen gebruiken om u uit te
nodigen voor de reünie. En zo zijn we bij de reünie die in 2019 op 13 april gehouden zal worden.
Wij nodigen u uit voor de reünie op: Zaterdag 13 april 2019 van 14:00 – 17:00 uur
in de 1e Klas Pub van Grand Café Restaurant 1e Klas op station Amsterdam Centraal bij spoor 2b
Doordat we opnieuw een bijdrage hebben ontvangen van een gulle gever kunt u zich aanmelden door overmaking van slechts € 10,00 op rekeningnummer NL 29 INGB 0683 0065 68 t.n.v. H. de Jong met als mededeling uw eigen woonplaats.
Wij ontvangen uw betaling graag vòòr 1 april 2019. Op onze website staat meer informatie over de reünie. www.reunieasdcs.nl

Apeldoorn
Geachte familie,
Nu ik dit zit te schrijven en naar buiten kijk is het triest
weer. Onze oudste deelnemer Riek is gevallen en ligt in
het ziekenhuis. Verder weten en horen wij ook niets; ik ga
proberen om iets te weten te komen. Naar ik gehoord heb
wacht André op een opname in het ziekenhuis. Verder
geen mededelingen. Even wat recht zetten. In het vorige
schrijven zat een fout. Ik schreef over twee nieuwe leden:
Gerrit en Jettie.
Dit moet natuurlijk zijn: GERRIT en CORRIE, mijn excuus
voor de naamwisseling.
De volgende middagen komen wij bij elkaar:
woensdag 27-03-2019, woensdag 17-04-2019 vieren
wij Pasen, de laatste van het seizoen zal zijn 22-05-2019.
Alle middagen beginnen om 13.30 uur en eindigen om
16.00 uur. Daarna gaan we gezamenlijk eten. Dit is niet
verplicht (kosten 5 euro per persoon).
Nu ga ik eindigen met de woorden: "Heb het leven lief"
Secr afd. Apd, Herman Trots,
Loseweg 287 7315 DH Apeldoorn,
htrots@icloud.com

Eindhoven
Beste mensen,
In de vorige MP (Met Pensioen) staat een verkeerde dag
gemeld voor de jaarvergadering, de goede datum is:
woensdag 27 maart 2019.
Een ieder krijgt nog een uitnodiging via email of in de

brievenbus. Het bestuur hoopt dat veel leden deze jaarvergadering komen bezoeken.
Op woensdag 17 april gaan we PAASKIENEN, noteer al
vast deze dag.
Voor deze dag krijgt u persoonlijk bericht.
Op 5 maart geen kaarten en sjoelen i.v.m. carnaval
Sjoelen en kaarten in de Fuut op:
12 maart - 19 maart - 26 maart - 02 april
Kom gerust langs om eens te kijken hoe dit er aan toe
gaat. U bent welkom op deze dinsdagmiddagen vanaf
13.15 uur in de Fuut.
Groetjes en tot de volgende keer.
Jan Daverveld

Friesland
Beste lezers,
Tijdens onze bijeenkomst in januari hadden we onze alg.
ledenbijeenkomst.
De voorgeschreven agenda werd afgewerkt. De stukken
waren voor een ieder zichtbaar. Het belangrijkste stuk
was het financiële verslag, dit werd goedgekeurd en de
kascommissie gaf verslag over haar bevindingen. Het bestuur kan weer een jaar verder. Er was ook bestuursverkiezing, F. Rodenhuis was aftredend en herkiesbaar. Daar er
geen liefhebbers waren, wordt Floris opnieuw benoemd.
De rest van de middag werd gevuld met 4 bingo partijen.
De prijzen waren als altijd levensmiddelen die men dagelijks gebruikt.
In blad nr.2 is een foutje gemaakt: de woensdag is niet
op 21 maart, maar op 20 maart.
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De volgende bijeenkomsten zijn op woensdagen 20
maart en 17 april.
Wij hopen u op deze dagen welkom te heten.
Namens het bestuur, de V.

Agenda

22 feb 2019
29 mrt 2019
26 april 2019
		
24 mei 2019

Groningen
Onze voorzitter Bouko Bandsma kon namens het bestuur 17 personen welkom heten. Het was nog steeds
de maand van vele gelukwensen en dat ging heel spontaan. Bij binnenkomst werden we gelijk al getrakteerd op
nieuwjaarsrolletjes goed gevuld met slagroom.
Ieder kreeg een gratis consumptiebon aangeboden. Het
is de bedoeling dat op 26 april 2019 dhr. Pfenge gaat komen die ons iets wil laten zien over de natuur en beelden
van oud Groningen.
Verder worden alle leden opmerkzaam gemaakt dat i.v.m.
de nieuwe wet op de privacy bij overlijden een nabestaande van de overledene het spoorweg pensioenfonds
moet inlichten.
Dit kan niet meer via het afdelingsbestuur. Bij ziekte of iets
anders kan men gewoon de afdeling inlichten.
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Jaarvergadering met bingo
Kaarten en sjoelen.
Dhr. Pfenge:
Natuur en oud Groningen
Afsluiting seizoen.
J.v. D.

Haarlem
Beste lezers,
Het was een moeilijke start in 2019 na het verlies van Theo
Gabriël.
De afgelopen eerste bingo middag woensdag 6 februari
was een gezellige middag met een aardige opkomst van
onze leden. Uitbreiding van het bestuur (secretaris) voor
de afdeling BGV Haarlem is nodig. Ik hoop dat er leden
zijn die iets willen betekenen voor de club zodat er weer
een volledig bestuur aanwezig is. Eventueel kunt u bij ondergetekende informatie vragen. Tot die tijd zal de voorzitter de taak waarnemen .
We gaan er weer vol tegenaan om 2019 tot een succesjaar
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te maken met de activiteiten. Ik hoop van harte dat het
aantal leden in 2019 stabiel blijft door de maatregel die
het pensioenfonds heeft genomen om de contributie niet
meer te innen via het spoorwegpensioenfonds. Ik zou tegen iedereen willen zeggen teken de machtiging die de
BGV naar u heeft gestuurd en blijf lid. Ook bedank ik de
redactie voor de mooie woorden in ons blad over Theo en
de foto van het geweldige station Haarlem.
De promotie die Henk Grimbergen voor Haarlem maakt
is zeker terecht en een bezoek aan Haarlem is ook echt de
moeite waard. Het voorjaar komt eraan dus zet een dagje
in uw agenda.
De volgende bingo middag is op woensdag 6 maart ik
hoop u allen daar weer te ontmoeten .
Met vriendelijk groeten,
Voorzitter Afdeling Haarlem
J.hout1403@upcmail.nl
Paul van Hout

Heerlen
Beste Leden van de BGV afdeling Heerlen
Vanuit onze afdeling geen ‘verhaaltje’, maar wel een uitnodiging om onze goed verzorgde paasbrunch bij te wonen op zondag 14 april 2019, aanvang 10.30 uur in de
Spuiklep gelegen aan de Parallelweg. Naast Kinderstad
in Heerlen.
Komt u? Graag even aanmelden bij:
Harrie Beelen: 045-5723402 of Frans Evers 06-51358831 /
045-5710124 of op f-evers@home.nl

's-Hertogenbosch
Deze maand is er weinig “hot” nieuws te vertellen uit het
tijdelijke Oeteldonk.
Rond het verschijnen van dit blad is onze stad weer rood
–wit-geel gekleurd. Op 5 februari konden we een kijkje
nemen bij de bouwers van de carnavalswagens. Petje af
voor deze mensen, wat een werk!!! Voor ons was het een
gezellig uitje. Eind januari hadden we de eerste spellenmiddag van 2019. Zoals altijd een gezellige en sportieve
strijd. De gratis bingoronde zorgt altijd voor een leuke afsluiting. De opkomst had wel wat groter mogen zijn! Op
26 februari was de Algemene Ledenvergadering. Volgende keer meer hierover.
Volgende bijeenkomsten:
• 26 maart: Spellenmiddag.
• 16 april: Paasbingo.
• 1 mei: Speciale bingo!!!
Meer nieuws valt er deze maand niet te melden.

Dus …..sluit ik af met onze gelukwensen aan alle jarigen.
Tot de volgende keer.
Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
We schrijven februari 2019. Carnaval voor de deur en terugkijkend naar een mooie decembermaand en een mooi
jubileumjaar. Met de voor ons liggende jaarvergadering is
het bestuur hoopvol gestemd dat er toch sprake zal zijn
van het meer betrokken raken van de leden. Daardoor
zullen zich meer activiteiten aandienen.
De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 13 maart
2019 in het Diato lokaal te Maastricht. Aanvang: 13.30uur
1.
2.
3.
4.

Opening
Ingekomen stukken
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 21 februari 2018 (geen notulen
in verband met geringe opkomst)
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Eventuele activiteiten 2019
9. Rondvraag /Sluiting
We hopen op een grote belangstelling.
Voor vragen en of opmerkingen neem contact op met
Henri Spits 0652614584.
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Midden-Limburg

als bestuur dat jullie ons niet in de steek laten, maar blijf
komen. Die één keer per maand kan toch geen bezwaar
zijn.

Geen kopij ontvangen.

Oost Gelderland
Het bestuur feliciteert alle leden van onze afdeling, die
deze maand hun verjaardag vieren en wenst hen een heel
prettige en mooie dag.
Op 17 april a.s. houden we onze paasbijeenkomst met
de traditionele brunch en de uitgebreide bingo met extra
eitjes. De eigen bijdrage voor leden is € 12 pp., voor niet
leden € 19 pp.. Opgave op de komende contactmiddagen of via overmaking van dat bedrag op onze rekening
NL 66 INGB 0003 5073 22 t.n.v. BGV Oost Gelderland
o.v.v. paasbijeenkomst.
Op 15 mei zullen we zoals het er nu naar uitziet – onder
voorbehoud dus – kunnen genieten van een film over
vermoedelijk Azië. Die middag in de locatie van SSVZ is
als een soort bedrijfsbezoek met een eigen bijdrage van
€ 5. Meer informatie op de contactmiddag van maart.
Het busuitstapje, dit jaar naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest, is gepland op 18 september a.s.. Vertrek uit Zutphen om 10.00 uur, terug zijn we weer rond 20.00 uur bij
de Hanzehal. De kosten zullen € 45 pp bedragen, incluis
een luxe diner en tweemaal koffie/thee en een meeneem
orchidee. We hebben hiervoor minimaal 40 deelnemers
nodig, het maximale aantal bedraagt 50 deelnemers.
I.v.m. de verdere organisatie is een snelle aanmelding
nodig (betalen kan later), schriftelijk of mondeling bij het
bestuur.
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 6 maart.
Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom, in de locatie
van SSV Zutphen, Nieuwstad 73 7201 NM te Zutphen.
We verheugen ons weer op een hoge opkomst.
Wim Elbers

Rotterdam / Den Haag
Beste leden,
Januari en februari zijn alweer voorbij als u dit blad ontvangt. Ook de eerste sneeuw en vorst hebben we achter
de rug, gelukkig van korte duur. De contactmiddag op 15
januari werd door 39 leden bezocht. Lang geleden dat er
zoveel animo was. Met de kerstbrunch waren er nieuwe
echtparen en ook deze keer waren ze weer aanwezig. Zo
zie je maar weer, waar we twee jaar geleden bang voor
waren dat de contactmiddagen steeds minder bezocht
zouden worden, is gelukkig niet uitgekomen. Hopen we
12

De 19de maart zal eerst de jaarvergadering gehouden
worden maar dat zal niet te lang duren. Daarna is er
zoals gewoonlijk de bingo. Hierna hebben we nog één
contactmiddag en die is op 16 april. En dan is er zomerstop.
Hieronder vindt u de notulen van de vergadering van 20
maart 2018. U wordt verzocht deze MP mee te nemen naar
de vergadering zodat dit verslag behandeld kan worden.
Ik ben een beetje milieubewust want het bespaart mij
veel papier en inkt van de printer.
Notulen jaarvergadering BGV –RtdGvc 20 maart 2018
1. Voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering en heet
ieder welkom.
2. Alle ingeschreven deelnemers voor de boottocht in
september krijgen in juni -juli een brief van het hoofdbestuur met nadere bijzonderheden.
3. De notulen van 2017 stonden vermeld in MP van het
maartnummer. Slechts drie leden hadden het blad bij
zich, zodat de notulen door deze leden werden goedgekeurd.
4. Het jaarverslag van de waarnemend secretaris werd
goedgekeurd, er waren geen op- of aanmerkingen.
5. Voorzitter las het verslag van de kascontrole commissie voor. De boeken van de penningmeester waren
gecontroleerd door dhr. H. Rabouw en mw. E. Engelaer. Er waren geen bijzonderheden. Het geheel zag er
keurig uit.
6. Er waren geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag
2017 en de begroting 2018 van de penningmeester.
De vergadering verleende onder applaus de penningmeester decharge voor haar gevoerde beleid.
7. Aftredend voor de kascontrole was mevr. E. Engelaer,
zij stelde zich weer beschikbaar voor de controle in
2019 evenals dhr. H. Rabouw.
8. Bestuursverkiezing. Dhr. C. van Rijswijk heeft zich weer
beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar.
9. Er waren geen vragen voor de rondvraag.
10. Voorzitter sloot de vergadering onder dankzegging
om 13.50 uur.
Notulist C. van Rijswijk
Nog even dit: voor alle leden die in onze regio een abonnement op Ziggo hebben, is er iedere zondagmorgen
van 9.00 uur tot 10.00 uur op omroep West kanaal 833 het
programma Ouwe Joekel. Daar laat Leen Huisman mooie,
oude 78-toerenplaten uit zijn archief horen: muziek die al
jaren niet meer op de radio te horen is. Glen Miller, Doris
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Day, Les Brown. Dinah Shore, maar ook Nederlandse artiesten. Zeker een aanrader voor de oudere leden.
Rest mij nog: alle jarigen in maart van harte gefeliciteerd
en de zieken beterschap gewenst.

CADEAUBON
Wij willen u nogmaals laten weten dat wij graag nieuwe leden welkom heten. Voor elk door u aangebracht
nieuw lid belonen wij u met een cadeaubon van:

€ 5,-

Tot ziens, Cor Voorderhaak

Twente
Zo, de jaarvergadering hebben we gehad.
Voorafgaande aan de vergadering is er een gezonde
spanning en moeten de stukken klaar liggen voor presentatie en na afloop is er opluchting als alles goed verlopen
is. Dank aan onze penningmeester (Zwaan) en onze secretaris (Leis).
In onze maandelijkse bestuursvergadering bespreken we
het wel en wee in de vereniging en maken we afspraken
voor bezoekjes en/of attenties voor onze leden die dat
nodig hebben. Ook bezoeken we onze leden, die een
kroondag vieren, maar wat wij missen en wat het bestuur
graag zou willen weten zijn uw jubilea-data. Wilt u aan
ons doorgeven wanneer u uw trouwdag viert, dus wanneer u 25 – 40 of 50 jaar getrouwd bent. Geef het door
aan Leis of Zwaan en wij komen in actie.
Kom deze maand (maart) ook naar onze gezellige
woensdagmiddag in ‘t Schöpke. Op 20 maart is de verrassingsmiddag. En dan weer samen uit eten gaan in de
stationsrestauratie in Oldenzaal. Het eten is erg lekker
en niet duur. Woensdag 6 maart en woensdag 3 april
om 17.00 uur. U moet zich van te voren aanmelden met
naam en toevoeging gepensioneerde NS-er. Telefoon
0541-532137.
Tot slot wil ik u attenderen op ons jaarboekje dat u gekregen hebt. Op blz. 16 staat wat de BGV voor u kan doen.
Schroom niet om contact met ons op te nemen als dat
nodig is.
Namens het Bestuur, Netty Geerdink

Utrecht
Beste leden,
Als u dit nieuws van de afdeling leest is er veel veranderd
binnen de afdeling.
We hebben gelukkig een nieuwe locatie gevonden zodat
de afdeling kan blijven voortbestaan.
We zijn dan ook per 5 maart gevestigd in het Buurthuis
“De Beatrix” aan de Prinses Beatrixlaan 2A in Utrecht
(Zuilen). Postcode JK.

U kunt hier gemakkelijk met de auto komen en zelfs met
een invalideparkeerkaart kunt u op het terrein zelf parkeren.
Met lijn 3 richting Zuilen vertrek vanaf perron A, Centrumzijde en lijn 5 richting Maarssen via Zuilen vertrek
vanaf perron D4 Jaarbeurszijde kunt u tot voor de deur
komen.
Ook heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Dhr.
Anton van Oosten en Dhr. Henny Schouten zijn afgetreden en Geert Eleveld is toegetreden als nieuwe penningmeester.
Uiteraard zijn er nog steeds nieuwe bestuursleden van
harte welkom.
Wij hopen dat u de weg naar onze nieuwe plek allemaal
weet te vinden en dat u in groten getale weer komt.
Suzan van de Tempel is bereikbaar op tel.nr.: 0621472815
en ik op tel.nr.: 0640714947
De data van de bijeenkomsten zijn: 5-12-19-26 maart /
2-9-16*-23-30 april.
Op 16 april is het een paasbijeenkomst.
In het volgende blad meer hierover.
Met vriendelijke groeten,
Uw voorzitter, Etta Eleveld

Venlo
Maandag 11 maart: jaarvergadering. Na afloop kienen.
Locatie: Sport en Ontspanningsgebouw 't Wonder, Kazernestraat 1.
Aanvang vergadering: 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.30
uur. Na een korte pauze wordt voor de liefhebbers 10 ronden gekiend, gevolgd door een aantal verliezersronden.
Kosten: € 6.00 per kaart, te voldoen op rekeningnummer:
NL58 INGB 0002 2877 88 van BGV. afdeling Venlo te Venlo,
onder vermelding van en het aantal personen en namen.
Aanmelden vóór 2 maart.
1. Opening door de voorzitter.
Tevens herdenking van de ons in de loop van 2018 ontvallen medeleden.
2. Mededelingen.
3. Jaaroverzicht door de secretaris.
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4. Financieel jaaroverzicht door de penningmeester.
5. Verslag leden commissie kascontrole (J. van Doorn - Hermans en W.Wackers).
6. Benoemen leden nieuwe commissie kascontrole.
7. Bestuursverkiezing:
Martien van Dijk en Frans Lankes zijn periodiek aftredend.
Zij stellen zich herkiesbaar.
8. Toelichting op het activiteitenplan 2019 door de voorzitter.
9. Rondvraag.
10. Sluiting door de voorzitter.

Na de verkoop van de bingobordjes volgden de eerste
rondjes voor een tegoedbon van AH.
Tijdens de bingo kregen de aanwezige leden namens de
BGV zuidwest een nieuwjaarsdrankje aangeboden en ondertussen werden ook de loten verkocht voor de loterij
met leuke prijzen. Ditmaal ingekocht door Rianne, waarvoor onze dank.
Na een geslaagde en gezellige middag sloot Luc tegen
kwart voor vier de bijeenkomst af met de wens om u allen
en vele anderen op de volgende bijeenkomst te mogen
verwelkomen.

Inmiddels heeft u waarschijnlijk al het jaarprogramma
ontvangen. Wilt u deelnemen aan een activiteit en heeft
u geen vervoer, meld het dan aan ons bestuur.

Donderdag 14 maart 2019 aanvang 13.30 uur
Donderdag 11 april 2019 aanvang 13.30 uur
Donderdag 09 mei 2019 aanvang 13.30 uur

Agenda

Ton Vercruijssen

Ina Plat

Zuid West

Zwolle

Op donderdag 10 januari 2019 kon Luc slechts 41 leden
welkom heten op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. We hopen dat dit aantal niet de trend is voor de
volgende bijeenkomsten. We zijn niet gewend aan zo’n
slechte opkomst. Nu moet wel gezegd worden dat van de
vaste deelnemers aan de bijeenkomsten de laatste paar
maanden diverse leden zijn overleden en anderen fysiek
(door ziekte) niet meer in staat zijn om te komen en hierdoor bedanken voor het lidmaatschap. Ook melden zich
geen nieuwe leden meer aan en dan loopt het aantal in
de afdeling helaas sterk terug.

Het belangrijkste moment in een jaar, zo mogen we toch
wel een jaarvergadering noemen. De mogelijkheid om
mee te denken met het bestuur over van alles en nog wat.
Dat er geen gebruik van gemaakt wordt kan betekenen
dat het bestuur het goed doet of men vindt dat het toch
niet zo belangrijk is en liever zo snel mogelijk gaat beginnen met het klaverjassen of de bingo. In elk geval kon ik
na een kwartiertje al het slotwoord van de vergadering
uitspreken. De bestuursleden Dekker en Hordijk werden
herkozen en de kascommissie gaat verder met het roulatiesysteem.

Begonnen werd met de wensen voor een goed en vooral
gezond 2019, gevolgd met de mededeling van het overlijden van 2 leden in december. Hiervoor werd enige tijd
stilte in acht genomen en de nabestaanden veel sterkte
toegewenst.

De laatste soosmiddag op 1 mei zal worden afgesloten
met een etentje (het wordt chinees), waarbij een eigen
bijdrage van slechts 5 euro wordt gevraagd. Daar krijgt
u ook nog twee consumpties voor.
De volgende soosmiddag is op woensdag 6 maart, met
daarna nog twee keer op 3 april en 1 mei.

Deze maand konden we een jubileumjarige feliciteren.
Voor de kascommissie is een reservelid uitgevraagd omdat mevr. A. Zwegers-Hectors na de jaarvergadering van
2018 moest aftreden.
Mevr. R. Wils heeft zich tijdens de vergadering kandidaat
gesteld voor deze functie. Zij zal pas over het verenigingsjaar 2020 in functie treden als vast lid.(dus in februari
2021).
Tevens werd aan de leden gevraagd of er dit jaar belangstelling was voor een humoristische likeur proeverij. Belangstelling hiervoor bleek er unaniem te zijn zodat de
secretaris met Heuzinkveld Horeca contact zal opnemen
om dit in de loop van dit jaar te regelen. Hierop wordt nader terug gekomen.
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Het bestuur gaat weer aan de slag om nieuwe data vast
te stellen voor de periode na de zomervakantie. Vergeet
niet om de machtiging, die nog in de bus komt vallen, in
te vullen en terug te sturen.
Wij willen graag al onze leden behouden.
Graag tot ziens op woensdag 6 maart.
Jan Post

Colofon

Zweedsepuzzel

Contactpersonen
Inkomen en pensioenen:
Dhr. P.A. van Roosendaal,
tel. 033-494.16.98
Belastingen:
Dhr. L.G.M. Englebert
Tel. 070-2123582
E-mail: lgmemiga@ziggo.nl
Zorg, welzijn en wonen:
Dhr. H. Spits
tel. 06-52614584
E-mail: h.spits1@hetnet.nl

Gaat u verhuizen?
Geef uw nieuwe adres
tijdig door aan uw
afdelingssecretaris en onze
ledenadministratie.

Sluitingsdata kopij
Nummer april 2019
Sluiting kopij 11 maart 2019
Verschijningsdatum 2 april 2019
Nummer mei 2019
Sluiting kopij 10 april 2019
Verschijningsdatum 3 mei 2019

Digitaal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

bgv.ov

10

@zonnet.nl

www.bgvov.nl
Puzzeloplossing Januari
- Zomertenue
December
- Achter het net vissen
Onder de goede oplossingen wordt via loting de winnaar beloond
met een cadeaubon ter waarde van € 12.50. De oplossing moet binnen 4 weken na verschijningsdatum worden ingezonden aan:
BGV Puzzelredactie,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht.

Of per e-mail aan:
bgv.ov@zonnet.nl

Winnaar:
A.
Koolen
J.H.
Boersbroek
Nijmegen

ficiat!

rte pro
Van ha

Bij inzending via E-mail graag de volgende gegevens vermelden:
Maand en puzzeloplossing, Naam, Adres, Postcode en Woonplaats

Advertenties
Maak ook gratis gebruik van
onze rubrieken:

Contactadvertenties
Te koop
Te koop gevraagd
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Adreslijst van de afdelingssecretariaten
Afdeling

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Eindhoven
Friesland
Groningen
Haarlem
Heerlen
’s-Hertogenbosch
Maastricht
Midden-Limburg
Rotterdam-Den Haag
Twente
Utrecht
Venlo
Zuid-West
Oost Gelderland
Zwolle

H. van Westrienen
J. Bultman
K.H. Stuut
H. Trots
J.J. Daverveld
K. de Vries
J.v.Dijk
J.P. van Hout
F. Evers
M.W.E. van Wely
H. Spits
W.C.M. Kroon
C.S. Voorderhaak
Mw. L. Bos-Ubbing
H. Schouten
Ina Plat-Lammertse
A. Vercruijssen
W.M. Elbers
W. Witting

Hasselaarsweg 12
Verdiweg 479
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Baden Powellstraat 17
Gouverneurstraat 53
Lepelstraat 31
Weth. Broersstraat 3
Dross. Saldenstraat 25
Noordendijk 49
Elschotplantsoen 3
Gorsplein 30
Laurentiusstraat 2c
Amethistdijk 31
Alkemadeplantsoen 6
Spui 7

1704 DW
3816 KP
1566 SX
7315 DH
5624 GK
9027 BC
9602 ML
2037 SL
6411 XG
5211 DP
6245 JA
6181 ER
3311RM
7552 JG
3435 CP
5921 GM
4706 AR
6843 DT
8032 VK

072-5346959
033-4757223
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
06 16260722
045-5710124
073-6149904
043-4093564
046-4371842
06-44358396
074-2428726
030-6022107
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4548471

Heerhugowaard
Amersfoort
Assendelft
Apeldoorn
Eindhoven
Hilaard
Hoogezand
Haarlem
Heerlen
's-Hertogenbosch
Eijsden
Elsloo
Dordrecht
Hengelo
Nieuwegein
Venlo
Roosendaal
Arnhem
Zwolle

Aanmeldings- en machtigingsformulier van de BGV
Naam en voorletters
Adres 		
Postcode

Woonplaats

_Geboortedatum
Tel.

E-mailadres:
Meldt zich hierbij aan als lid van de B.G.V. vanaf:
Hij/zij* was werkzaam bij		

en ontvangt via SPF/ SPOV uitkering of pensioen

Hij/zij* machtigt de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel voor incasso van de verschuldigde contributie
van €
per jaar van rekening
t.n.v
De contributie bedraagt € 19,20** per jaar. Voor weduwen en ondersteunende leden € 15,00** per jaar. (2018**)
Hij/zij* zal gaarne ingedeeld worden bij de afdeling
N.B. Indien van toepassing:
Het eerdergenoemd lid werd aangebracht door
Adres, postcode en woonplaats

Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is. Formulier s.v.p. volledig en duidelijk invullen met bij voorkeur hoofdletters!

Formulier opsturen naar Ledenadministratie BGV, Postbus 2030, 3500 GA Utrecht
BGV hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de
bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie zie onze privacy verklaring op onze website www.bgvov.nl

