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Van de redactie

A

ls dit nummer bij u op de deurmat valt is de lente weer begonnen. "Een nieuwe lente, een nieuw
geluid’’ is een bekende zinsnede uit
een beroemd gedicht.

En dat geldt ook nu voor Met Pensioen in sterke mate. De afgelopen
week heb ik van onze voorzittter te
horen gekregen, dat er iemand bereid gevonden is om mij als redactiesecretaris op te volgen. Dat is voor
mij een hele opluchting, want het
begint mij steeds zwaarder te vallen.
Alhoewel, van de andere kant moet
ik zeggen, dat het me ook zwaar valt
om van Met Pensioen afscheid te
moeten nemen. Ik heb al jaren met
veel plezier maandelijks aan ons blad
mogen werken en dat zal ik zeker
gaan missen!! Voor twee van de drie
redactieleden is nu iemand anders
gevonden en in de komende nummers zullen wij de nieuwe gezichten
bij u introduceren.
Ook voor dit nummer weer een bijdrage van Kaartje Knip en natuurlijk
het gebruikelijke woordje van onze
voorzitter.

Omdat er nogal wat onduidelijkheden waren over ons vrij vervoer, heb
ik gevraagd om alles nog eens duidelijk voor ons op een rijtje te zetten.
Waar ik ook blij mee ben is dat we
een bijdrage hebben mogen ontvangen van onze belangrijkste
vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan van het Spoorwegpensioenfonds, de vice-voorzitter Sjef Marcelis.
Gelukkig mogen wij ook vanaf nu
meer openheid verwachten over wat
er zoal binnen ons fonds aan ontwikkelingen spelen. Naast de informatie,
die wij periodiek via het blad van
Spf, Traject + krijgen, ontvangen wij
nu ook regelmatig informatie van
de mensen, die wij in het VO gekozen hebben. Informatie uit de eerste
hand, dus niet gefilterd. Een vurige
wens van mij is daarmee vervuld en
dat stemt mij in elk geval heel blij.
Voor de omslag heb ik deze maand
gekozen voor station Tilburg, waaraan ik persoonlijk dierbare herinneringen uit mijn NS-leven heb overgehouden. U leest meer hierover in het
blad.

Ook de afdelingen hebben hun
nieuws weer kunnen spuien en daarmee is ons blad weer goed gevuld.
Tot slot wil ik met een nieuwe rubriek
komen: ik wil u de ruimte bieden om
– als u vragen heeft - uw vragen aan
de redactie voor te leggen. Wij zullen
dan trachten hierop het antwoord
voor u te vinden. Daarmee komt er
een nieuwe rubriek bij: ‘’Vragen staat
vrij… “.
Wie weet, komt u met vragen, waar
meer mensen mee zitten en kan dat
interessante antwoorden opleveren.
Ik besef, dat ik een nieuwe redactie
met iets nieuws opzadel, maar ik vind
het interessant genoeg om het eens
te proberen; ik speelde al langer met
die gedachte.
Stuur uw vragen naar de redactiesecretaris en hij kan er mee aan de slag.
Ik ben zeer benieuwd.
Ik besluit met u heel veel leesgenoegen toe te wensen en een mooie
lente.
HG

Van de voorzitter

Z

oals jullie gemerkt hebben is er
vorige maand wat fout gegaan,
waardoor mijn stukje niet in ons
blad van maart is opgenomen. Maar
ik zeg maar zo: een nieuwe maand
dus nieuwe kansen!
Waar ik het nu even over wil hebben is dat het Hoofdbestuur van
de BGV een jaartje of wat terug een
nieuw speldje het licht deed zien. En
wel voor (afdelings)bestuursleden
die meer dan 15 jaar in een (afdelings)bestuur zaten. Dit bovenop de
bondsspeld voor (afdelings)bestuur-

ders die meer dan 10 jaar lid van het
bestuur waren. Daar zijn er intussen
al behoorlijk wat van uitgereikt. Het
(afdelings)bestuur stelt voor, het HB
kent toe en een Hoofdbestuurslid
prikt dan op. Meestal mocht ik dat
doen. Maar nu kreeg ik een brief van
een lid die 30 jaar in een afdelingsbestuur gefunctioneerd had, maar
gezien zijn leeftijd daar al een aantal jaren uitgestapt was. Hij maakte
me er op attent dat er waarschijnlijk
toch nog wel diverse leden zijn die
jaren in een afdelingsbestuur meegedraaid hebben maar gezien hun
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leeftijd en lichamelijke ongemakken
gestopt zijn. Daar heeft hij natuurlijk
helemaal gelijk is. Mochten er afdelingsbesturen zijn die deze mensen
alsnog een 15 jaar speld willen uitreiken, stel dat dan aan het HB voor.
Wat mij betreft zijn we natuurlijk blij
met leden die zich voor de BGV verdienstelijk gemaakt hebben,maar ik
begrijp ook dat dat op een gegeven
moment niet meer gaat.
Verder zijn we nog steeds druk met
de brieven die de deur uit moeten
voor de incassomachtigingen als SPF

Beheer dat niet meer voor ons doet.
Waarschijnlijk heeft u die al gehad als
deze Met Pensioen op uw deurmat
valt. En ik hoop dat u de machtiging
al hebt ingevuld en teruggestuurd.
Inscannen en email naar ons is nog
mooier. Maar dan moet je wel over
de goede apparatuur beschikken!

tie moet omhoog. We betalen nu al
meer dan 19 jaar het gigantische bedrag van 1,60 euro per maand. Maar
daar kunnen we niet meer mee uit.
Alles wordt maar duurder, nu is weer
de lage BTW omhoog gegaan. En
ook de postzegels en papier enz, alles gaat omhoog.

Dan hebben we 23 april weer onze
voorjaarsvergadering. Nu dus in
Amersfoort. Ik hoop dat er veel afdelingsbesturen komen. Zeker omdat
we een aantal belangrijke besluiten
moeten nemen. O.a. de contribu-

Zo dit was het weer voor deze maand,
ik ga alvast nadenken wat ik volgende maand weer ga schrijven.
Jan Sletterink

Berichten vanuit het
VerantwoordingsOrgaan (VO)
Van de redactiesecretaris Henk Grimbergen, van ons BGV blad “Met Pensioen” kreeg ik het vriendelijk
verzoek om een stukje te plaatsen over het wel en wee van ons fonds en over het verantwoordingsorgaan. Ik voldoe graag aan dit verzoek.

I

k begin met een overzicht van ons fonds en daarna,
waar we als VO heel druk mee zijn, de voorbereidingen
van een op handen zijnde fusie.
Zoals jullie weten hebben er vorig jaar verkiezingen
plaatsgevonden voor het VO van het Spoorweg Pensioen
Fonds (SPF).
Namens onze vereniging (BGV) zijn, dank zij uw steun en
inzet, voor de geleding gepensioneerden twee personen
gekozen, Jan Sletterink en ondergetekende Sjef Marcelis.
Laatstgenoemde is vervolgens gekozen als vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van het VO. Jan heeft
zich, na een periode van 12 jaar als voorzitter van het VO,
niet voor een functie in het DB beschikbaar gesteld.

Wetenswaardigheden van ons pensioenfonds.
Totaal aantal actieve deelnemers, degenen die nu de premie inleggen:
30.414
Totaal aantal gepensioneerden
24.990
onderverdeeld in:
Ouderdomspensioen
16.310
Partnerpensioen
8.405
Wezenpensioen
275
Ex-deelnemers, de zo geheten slapers,
19.883
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SLAPERS: Dit zijn personen die bij ons fonds pensioen
hebben opgebouwd maar inmiddels de sector hebben
verlaten. Op dat moment is er de mogelijkheid om je opgebouwd pensioen mee nemen naar het nieuwe pensioenfonds (waardeoverdracht), echter deze personen hebben dit, om hun moverende redenen, niet gedaan. Het
bedrag dat door deze personen is ingelegd blijft bij ons
pensioenfonds dus renderen.
Totaal pensioenbestand: 75.287
Aangesloten werkgevers:
69
Samenstelling Bestuur.
Het bestuur bestaat uit 15 leden, dit zijn uitvoerende bestuurders (12) en niet uitvoerende bestuurders (3), het
intern toezicht, waaronder een onafhankelijke voorzitter.
Binnen dit bestuur zijn er vertegenwoordigers namens de
werkgevers, namens de werknemers en namens de gepensioneerden.
Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan.
Het VO bestaat uit 15 leden. 5 leden vanuit de vertegenwoordiging van actieve deelnemers (werknemers), 5 leden vanuit de werkgevers en 5 leden vanuit de gepensioneerden.

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Dekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad per 31-01-2019, is het gemiddelde
van de afgelopen 12 maanden, 114,5%. Vereiste dekkingsgraad om niet te hoeven korten minimaal 104,3%.
Vereiste dekkingsgraad voor te indexeren meer dan 110%
(Per 1 januari 2019, is uw pensioen geindexeerd met
0,64%). Vereiste dekkingsgraad voor maximale indexering 123,5%.
Fusie-proces
Momenteel zijn er gesprekken tussen de twee pensioenfondsen, Spoorwegpensioenfonds (SPF) en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) om te fuseren tot
een (1) nieuw pensioenfonds.
Waarom fuseren?
De belangrijkste redenen:
• De Nederlands Bank (DNB) stimuleert samengaan van
pensioenfondsen;
• Vakbewegingen stimuleren sectorale bedrijfstak pensioenfondsen (BPF’n);
• Belangrijkste doelstelling: kostenbeheersing en kostenverlagingen van de uitvoeringskosten; (er is een
verband tussen de kosten en de grootte van pensioenfondsen)
• Eigen regie houden van sociale partners bij hun fonds;
• Wervingskracht voor (toekomstige) bestuurders, VO leden en medewerkers;

• Blijvende herkenbaarheid voor en behoud van vertrouwen van deelnemers.
De stand op dit moment
De beide besturen hebben via werkgroepen en commissies, begeleid door externe deskundigen het voorwerk
gedaan. Nu is een beslissende fase aangebroken. Het Go
or No Go’’ staat voor de deur.
De verwachtingen zijn ook bij het VO hooggespannen.
Het VO heeft naast de bestaande commissies en het DB
een aparte fusie werkgroep benoemd die behoorlijk aan
de weg timmert en het bestuur danig aan de tand voelt
met de uitkomst van de studies.
De eerste indrukken van het VO zijn a.d.h.v. de rapportages van deze fusie werkgroep fusie positief.
Het VO krijgt van het bestuur een uitgebreide advies aanvraag van het voorgenomen besluit van deze fusie. Ook
het VO zal zich waarschijnlijk door een externe deskundige, op het gebied van fusies e.d., laten bijstaan.
Voor het VO staat een punt voorop: geen deelnemer van
het fonds mag er op achteruit gaan, als gevolg van deze
fusie!
Graag tot een volgende keer!
Sjef Marcelis,
lid VO-SPF (vice-voorzitter)

Moment opname
Oud zoals jij, die weet wie ik ben,
omdat je mij herkent aan mijn stem
Je pakt mijn hand, ik voel je gestreel.
Het wordt mij eigenlijk te veel.

Wil je droom niet te verstoren,
zit boordevol vragen.
Zeg je gedag, ben tevree.
Droom op afstand met je mee.

Ik voel mij bevoorrecht vandaag
Jouw wereld zo wazig , zo vaag
Je ogen gesloten, je haren zo grijs
Het brengt mij van de wijs.

Hoe lang nog te gaan
andere wereld ver hier vandaan
Brengt mij niet van de wijs
Rust vinden in het Paradijs.

Kaatje Knip 2 maart 2019

5

Bij de omslag ……………..station Tilburg

I

k heb in januari beloofd in dit nummer station Tilburg eens in het
zonnetje te zetten, omdat daar ook
nogal wat veranderd is ten goede.
Omdat ik door een van onze trouwe
lezers hieraan herinnerd werd, heb
ik er voor gekozen om in dit nummer aandacht aan station Tilburg te
schenken, ook al is het nog niet helemaal klaar. De stijgers waren weg,
dus de gedachte was: het zal nu wel
klaar zijn, maar helaas. Zij zijn nog
met de laatste afwerking bezig.
Toch zijn de belangrijkste veranderingen al goed zichtbaar.
Zo is er een prachtig nieuw busstation aan de voorzijde. Ook is er een
prachtige nieuwe in– en uitgang
aan de noordzijde gekomen; daar
waar vroeger de voormalige hoofdwerkplaats Tilburg was. Die is nu
voor het grootste deel afgebroken.
Evenzo is de hal compleet gemoderniseerd. Met de nieuwste toegangsen uitgangspoortjes.
Station Tilburg heeft in mijn hart een
speciaal plekje, omdat ik er cruciale momenten in mijn NS-loopbaan
heb mogen meemaken. Zo was Tilburg mijn eerste echte werkplek bij
NS. Voor mijn opleiding tot sectorchef ben ik er een aantal maanden
groepschef P&E geweest. Dat was

voor mij een hele leerzame en ook
plezierige periode, waaraan ik nog
vele leuke herinneringen heb.
In Tilburg heb ik – als decentrale
stafmedewerker I&E nog een paar
klussen mogen doen voor de toenmalige Chef wpH, Frans Moltzer, met
wie ik een heel plezierige relatie had.
Ik mocht meehelpen om vorm te geven aan de grootse viering van het
100-jarig bestaan van de werkplaats.
En er was ook nog een interessante
klus in het kader van de communicatie rond de problemen van de bo-

demvervuiling in de nabijheid van
de oude locomotievenloods. Daar
is veel consternatie over geweest.
Maar uiteindelijk hebben wij samen
met de milieudienst en de afdeling
communicatie van de gemeente
Tilburg en natuurlijk onze eigen NSmilieudeskundigen deze zaak tot
een goed einde weten te brengen.
In die tijd was Burgemeester Brokx
bij alle grote bedrijven bezig sponsoren te zoeken voor een nieuw te
bouwen muziekcentrum in Tilburg.
Zo kwam hij ook bij Franz Moltzer.
Als kers op de taart heb ik op initiatief van Frans mogen meewerken
aan het hiervoor bijeen brengen van
een formidabel bedrag. Hierdoor
werden wij één van de hoofdsponsoren van het muziekcentrum.
Een hele leuke klus, waar ik met genoegen op terug kijk.
Verdere informatie over het station
zelf komt aan de orde, als wij nog
eens aandacht aan dit station geven
als het officieel geopend en helemaal klaar is.
Henk Grimbergen
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Reisfaciliteiten oud-werknemers NS 2019
Oud NS werknemers (en hun eventuele partner) die aansluitend aan hun dienstverband met NS met pensioen gaan
komen in aanmerking voor reisfaciliteiten voor oud-werknemers. Deze regeling houdt de volgende faciliteiten in.
Abonnement

Eigen bijdrage

Product

NS-Business Card Dal
1e klasse

€7,95 per persoon/per maand

In het weekend* en op feestdagen* zijn alle treinreizen gratis.
Vrij reizen in doordeweekse daluren* tot maximaal € 424,00 per persoon per jaar.

NS-Business Card Dal
2e klasse

€4,24 per persoon/per maand

In het weekend* en op feestdagen* zijn alle treinreizen gratis. Vrij reizen in doordeweekse daluren* tot maximaal € 424,00 per persoon per jaar.

* De definities van deze begrippen worden hieronder uitgelegd.
Extra informatie en voorwaarden over reizen
Het moment van inchecken is bepalend voor de periode waarin u reist en dus of u vrij reist of in dalurentarief
of in spitstarief belast wordt.
Feestdagen: u reist gratis op de volgende feestdagen:
Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag,
5 mei (elke 5 jaar, 2015; 2020; 2025), Hemelvaartsdag, 2e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.
Weekend: het weekend begint op zaterdag 0.01uur
en eindigt op zondag 23.59 uur. Hierin kunt u vrij reizen.
Daluren: Tussen 09:00 en 16:00 uur en na 18:30 uur.
Deze reizen worden (met 40% korting) eerst van het vrij
reisbudget (€ 424 per jaar) afgetrokken. Indien er geen
budget meer is dan worden deze reizen netto verrekend
met uw pensioen.
Spitsuren: Tussen 06:30 en 09:00 uur en tussen 16:00
en 18:30 uur. De reizen tijdens spitsuren worden netto
verrekend met uw pensioen.
Boetes en vergeten in-uit-checks: deze worden
netto verrekend met uw pensioen. 1e klas reizen met
een 2e klas kaart: U kunt bij de kaartautomaat een eenmalige upgrade activeren voor de 1e klas. Dit wordt dan
netto verrekend met uw pensioen.
Andere vervoerders: voor andere vervoerders zoals
Arriva en Veolia hanteren we de tarieven zoals zij die aan
ons doorgeven. We krijgen van de andere vervoerders
de tarieven door, zoals zij ook staan op bijvoorbeeld de
NS reisplanner en OV9292. Echter, wij krijgen bij deze
vervoerders niet door of het een reis in de spitsuren of in
de daluren betreft. Daarom heeft NS ervoor gekozen om,
zolang wij deze gegevens niet krijgen, alle reizen van andere vervoerders te behandelen als reizen in de daluren,
ook wanneer deze reizen dus mogelijk spitsreizen waren.

Toeslag Intercity Direct: Als u met de Intercity Direct
reist, dan moet u de toeslag op uw kaart laden bij de NS
kaartautomaat. Deze toeslag wordt niet aan u doorbelast.
Samenreiskorting: er mogen er maximaal 3 mensen
met 40% korting in de daluren met u meereizen. U kunt
de samenreiskorting op uw NS Business Card laden bij
de NS kaartautomaat op het station.
Kids Vrij: met Kids Vrij reizen kinderen van 4 t/m 11 jaar
gratis en onbeperkt met u mee - ook tijdens de spits. Dit
kan niet op uw NS Business Card. Ieder kind heeft hiervoor zijn eigen persoonlijke OV-chipkaart nodig, deze
kost € 7,50.
Tarieven voor buitenland: als u een Nederlandse
coupon wilt aanvragen voor uw buitenlandse reis, dan
wordt hiervoor €5,00 (2e klas) in de daluren afgeschreven, bij een 1e klas kaart kost dit €8,00. U kunt alleen
een coupon Nederland aanvragen in combinatie met
een coupon België. En een IR-bewijs voor Duitsland.
Andere producten en saldo laden: het is niet
toegestaan om ander abonnementen, producten of saldo op deze kaart te laden. Voor bus/tram/metro dient
een aparte OV-chipkaart aangeschaft te worden om
saldo op te laden. Het verrekenen van 65+ korting voor
OV reizen met bus tram of metro is met een NS Business
Card niet mogelijk.
Vragen?
U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8:30 en 17:00
uur op telefoonnummer: 0850-402402 of via ons mailadres: po@ns.nl
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Het is alweer maart als ik dit stukje schrijf. De winter stelt
niet veel voor, alleen veel wind en regen.
In februari hadden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering die goed is bezocht, namelijk door 45 mensen.
De agenda werd in een record tempo afgewerkt. Persoonlijk heb ik nog nooit zo'n korte vergadering meegemaakt.
Om 13.30 uur opende onze voorzitter Riny van Leeuwen
de vergadering en heette iedereen welkom. Nadat de namen van de overledenen van 2018 waren voorgelezen
werd er een ogenblik stilte in acht genomen.
Het financiële verslag werd goedgekeurd en de kascommissie bedankt.
Ikzelf, als secretaris, heb de notulen voorgelezen en het
jaarverslag met het overzicht van de activiteiten over
2018. Het aantal leden is per 31 december 2018 gedaald
tot 192.
In het bestuur is een mutatie nadat Nico Pijper het bestuur heeft verlaten.
Om 13.45 uur starten we weer met onze gebruikelijke activiteiten, sjoelen, klaverjassen, bingo en gezellig met elkaar een praatje maken onder het genot van een drankje
en een hapje.
Iedereen die in april jarig is van harte gefeliciteerd en nog
vele gezonde jaren toegewenst.
Tot de zomerstop hebben we nog 2 soosmiddagen in "De
Terp" te Alkmaar. Namelijk 8 april en13 mei.
Hans van Westrienen

Amersfoort
Nu Jan(Bultman) gestopt is met het schrijven van een
stukje dat u hier maandelijks kon lezen, mag u het met
een andere Jan verder doen. We hebben de algemene
jaarvergadering gehouden op donderdag 14-2 en deze
afgesloten met een bingo. Er waren op deze bijeenkomst
31 leden aanwezig. Over het afgelopen jaar waren er
geen opmerkingen. Ook de kascontrole gaf aan dat er
goed met de centjes is omgegaan in 2018. Het bestuur
kreeg dan ook een applaus voor het afgelopen jaar. Over
de toekomst van de afdeling is gesproken. De problemen
van het hoofdbestuur over het aantal leden en de bij behorende financiën heeft ook zijn weerslag in Amersfoort.
Om het betaalbaar te houden en niet in de rode cijfers te
komen is met algemene stemmen besloten om de prijs
van bingo kaarten te verhogen naar € 10,- voor een vol8

le kaart en wat minder royaal met hapjes en drankjes te
zijn. Ik hoop dat we met deze aanpassing voor de leden
nog lang leuke activiteiten kunnen organiseren. Voor het
paasbuffet kunt u zich aanmelden bij Jan Beitsma. De eigen bijdrage is € 12,-.

Agenda

donderdag 11 april: paasbuffet en bingo met verloting aanvang 11.00 uur
donderdag 16 mei: contactmiddag en bingo
donderdag 12 september: contactmiddag en bingo
donderdag 17 oktober: contactmiddag en bingo
Graag tot de volgende Met Pensioen of op de bijeenkomst in Railzicht.
Om met de woorden van Jan te eindigen: “Dat was het
weer, graag tot ziens”
Jan Beitsma

Amsterdam
Donderdag 21 februari 2019 was de dag van de jaarlijkse
ledenvergadering. Hiervoor waren 27 leden naar ons
verblijf te Duivendrecht gekomen. De vergadering nam
niet veel tijd in beslag, de aanwezige leden gingen met
alle onderwerpen akkoord, voor de rondvraag was ook
geen belangstelling. Ik wil bij deze wel even de nieuwe
bestuursleden aan u voorstellen. Allereerst onze nieuwe
voorzitter, dit is mw. R. Buhling, haar roepnaam is Renee.
De aftredende penningmeester, mw. Th. Linnenbank, die
zich niet herkiesbaar stelde, wordt vervangen door dhr.
M.H.A. van den Eijnde, roepnaam Marcel. Deze zal ook
de activiteiten voor zijn rekening nemen en samen met
zijn echtgenote zal hij ook de inkoop van de prijzen voor
de bingo en loterij verzorgen. Als derde nieuw bestuurslid is aangetreden dhr. R.V. van Dijk als 2e voorzitter, ons
allen bekend onder de naam van Richard. De heer P. Stavast zal niet langer als coördinator activiteiten optreden,
maar zal elke derde donderdag van de maand de bingo
onder zijn hoede nemen.
De kascommissie kon in de papieren van de penningmeester geen onregelmatigheden ontdekken en besloot daarom haar decharge te verlenen. Na de drie spellen bingo en de pauze trad voor ons op dhr. Middelbos.
Hij is een broer van mevrouw Sikkenga, die hem ter ere
van haar 80ste verjaardag had uitgenodigd voor een optreden in het Drents met anekdotes en moeilijke Drentse
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uitdrukkingen. Het was een zeer geslaagd optreden,
waar met aandacht naar geluisterd werd.
Denkt u er aan, dat u zich nog opgeeft voor de busreis
op donderdag 20 juni, kosten voor leden € 65, niet leden
moeten € 76 betalen. Mochten de kosten te hoog zijn om
in een keer te betalen, dan mag dit ook in drie termijnen.
Dit was wat ik aan u kwijt wilde, ik hoop u op donderdag
18 april in een goede gezondheid en met een goed humeur aan te treffen in Duivendrecht om mee te doen aan
de paasviering met bingo en een loterij.
Kor Stuut

Apeldoorn
Geachte familie,
Inmiddels is onze oudste deelnemer (Riek) weer thuis uit
het ziekenhuis en gaat langzaam weer iets vooruit. Wij hopen dat ze er de volgende keer weer zal zijn. Met André
gaat het goed, er zijn nog wel wat kleinigheidjes maar dat
moet zijn tijd hebben; misschien is hij er de volgende keer
wel weer.
Woensdag 27 februari waren wij bij elkaar (geweldige
opkomst) De vz. opende en verwelkomde iedereen. Hij
deelde mee dat er twee jarig waren geweest: Gerdie en
Herman. Er werd uit volle borst gezongen voor de jarigen,
alsnog van harte. Er werd ook gevraagd of er suggesties
waren voor ons jaarlijks uitje in het najaar. Natuurlijk wisten enkelen van ons wel wat leuke dingen. Ik ga er mee
aan het werk en zal er de volgende keer wel wat over
schrijven. We hadden een geweldige middag. Even van
mijn kant een vraag aan de mensen in het land, hebben
of weten jullie een leuk uitje voor onze leden? Ze zijn wel
allemaal op leeftijd en lopen niet zo ver meer.
Woensdag 17 april hopen wij Pasen te vieren en als er
leden zijn van de afd. Apeldoorn die nog nooit bij ons
zijn geweest en graag willen komen: Van harte welkom
en laat even weten dat je komt.
De laatste bijeenkomst van het seizoen zal zijn op 2205-2019. 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
Dit stukje schrijf ik al luisterend naar carnavalsmuziek.
We hebben de jaarvergadering gehad en ik kom er de volgende maand op terug.

Zoals ik vorige keer heb gemeld gaan we deze maand
paaskienen en wel op woensdag 17 april in de “Fuut’ en
het begint om 13.45 uur.
Heeft u vrienden of kennissen die graag kienen neem ze
mee. Op de folder die u thuiskrijgt staat alles wat u voor
deze middag moet weten.
Het sjoelen en kaarten is op de volgende dagen: 2 april,
9 april, 16 april, 23 april, 30 april.
We kunnen nog kaarters en sjoelers gebruiken dus kom.
Tot de volgende keer.
Jan Daverveld

Friesland
Beste lezers,
In de bijeenkomst van februari hadden wij mevr. J.Vrakking
uitgenodigd om via dia’s te vertellen over haar fietstocht
rond de wereld. De reis begon in Leeuwarden en per fiets
naar Schiphol. Een luchtreis naar Kachanstan en per fiets
door China, Australië, vliegen naar Amerika en Mexico en
verder per fiets. Een hele reis van 20.000 km, met mooie
plaatjes. Ik moet denken aan de fietstocht, met de nodige
lekke banden.
Vele van jullie weten dat mijn vrouw erg ziek was en werd
verzorgd in een verpleeghuis. Op dinsdag 26 februari is
ze overleden. Men zal begrijpen, dat na bijna 67 jaar kennis aan haar gehad hebbende, er voor mij een zware tijd
aanbreekt.
Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 17 april a.s.
Deze dag zal in het teken staan van het 30 jarig bestaan
van onze afdeling. Van het hoofdbestuur hebben wij een
bijdrage gekregen. In april hebben wij altijd ook een etentje; zo ook nu weer. Wij vragen al altijd van u de bijdrage
van € 5,00 p.p., zo ook nu weer. Dit kan ter plaatse worden
voldaan. Graag wel opgave, betaling is mee eten. Wij hopen u in goede gezondheid te mogen begroeten.
Namens het bestuur, de V.

Groningen
Onze voorzitter Bouko kan namens het bestuur 20 personen welkom heten tijdens onze maandelijkse bijeenkomst/jaarvergadering. Eerst worden de overledenen
staande met een moment stilte herdacht.
Na zijn openingswoord wordt de agenda van de jaarvergadering afgewerkt. Er zijn geen ingekomen stukken zodat secretaris Jan zijn jaarverslag kan voorlezen. Afdeling
Groningen heeft op dit moment 167 leden. Dan volgt het
verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de
heren Henk en Rein. De penningmeester heeft zijn jaarverslag op de tafels gelegd. Er wordt gelegenheid gege9

ven voor het stellen van vragen, waar geen gebruik van
wordt gemaakt. Er worden twee personen gevonden die
volgend jaar de kas gaan controleren. Omdat Rein het een
aantal jaren gedaan heeft, vindt onze voorzitter dat hem
een cadeautje toekomt. Bouko zal dit alsnog verzorgen
en bij hem thuis brengen. Omdat er geen bestuursleden
aftredend zijn wordt er geen bestuursverkiezing gehouden. Wat betreft het beleid van het bestuur, we gaan op
dezelfde voet door als we gewend zijn.
Bij de rondvraag vraagt Boele hoe het zit omtrent het lidmaatschap van de echtgenotes. Voorzitter geeft aan dat
men het lidmaatschap na 2 jaar kan beëindigen.
Daarna wordt door Willem Steen de belevenissen van
Jacky ten tonele gevoerd. Verschillende belevenissen passeren de revue waar smakelijk om wordt gelachen.
Na het verhaal van Jacky is het tijd voor de bingo. Na 4
rondes wordt de bijeenkomst beëindigd. De voorzitter wenst ons wel thuis en hoopt ons weer te zien op 29
maart 2019 .

Agenda

29 mrt. Kaarten en sjoelen.
26 april Dhr. Frenge met beelden over Groningen.
24 mei Afsluiting seizoen.

Haarlem
Een maand is zo weer om en mag ik dus weer een stukje
schrijven. Deze keer niet veel nieuws. We zijn nog steeds
op zoek naar een nieuwe secretaris!!! Helaas nog geen
aanmeldingen. Bij deze wil ik wel voorstellen om ook eens
in de pen te klimmen en een leuk stukje te schrijven voor
dit blad over uw ervaringen met de maandelijkse bingo
of de veranderingen in de loop der jaren van uw lidmaatschap of gewoon een leuk verhaal over u zelf! Misschien
heeft u een héél bijzondere hobby. Stuur het eerst naar
onderstaand mailadres. Heeft u géén computer vraag aan
uw kinderen, kleinkinderen of vrienden, zij kunnen u er
vast mee helpen.
De volgende bingo middagen zijn op woensdag 3 april
en 1 mei. De vakantie maanden juni, juli en augustus
géén activiteiten.
We hopen op een mooie zomer en starten weer op
woensdag 4 september.
De jaarvergadering van de HSC (Haarlemse Spoor Club)
vindt plaats in ons clubgebouw op 30 april 2019 om
19.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
Paul van Hout, voorzitter
J.hout1403@upcmail.nl
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Heerlen
Onlangs (woensdag 27 februari) heeft de afdeling een
Algemene Ledenvergadering gehouden. Hoewel niet
heel drukbezocht, enkele leden gingen kaarten, sjoelen,
tafeltennissen of biljarten, waren er toch een ruim vijftiental leden geïnteresseerd om aanwezig te zijn. Natuurlijk
zijn vergaderingen wel eens heel saai. Dus best begrijpelijk dat er leden zijn die hun ‘ding’ gaan doen. Onder het
genot van koffie/thee en een lekker stukje vlaai of cake,
deze laatste in carnavalskleuren opgemaakt, kon het afdelingsbestuur de vergadering starten. Waarbij eigenlijk
inhoudelijk geen bijzonderheden was te melden. Na opening en mededelingen, vroeg het bestuur een minuutje
stilte in acht te nemen om onze overleden leden van het
afgelopen jaar te herdenken. Dan wordt er nog even nagepraat over wie nu welke functie in zijn arbeidzame leven had. Dan komt zo iemand weer even tot ‘leven’. Want
de anekdotes komen vanzelf op gang. Er werd nog even
stil gestaan bij het feit dat er op woensdag 6 maart haringhappen is. En dat er op zondag 14 april een paasbrunch wordt gehouden. Hier kijkt het organiserend bestuur naar uit. Er werd nog even een terugblik gegeven
van een geweldig georganiseerd 100-jarig jubileumfeest
op 5 september 2018. Na een kort verslag van de secretaris en tevens ook penningmeester was al snel de sluiting
daar. De aanwezigen gaven een warm applaus aan het
bestuur en gaven aan dat we op de ingeslagen weg mogen doorgaan, waarvan akte. Verder nogmaals, komen
jullie eens op de inloopmiddagen. Iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Tot vlug? En
natuurlijk mag u ook een gepensioneerd spoorman of
vrouw meenemen en ook gepensioneerd personeel dat
bij een busmaatschappij heeft gewerkt. Ook zij zijn van
harte welkom.
Frans Evers secretaris/penningmeester
06-51358831/045-5710124

's-Hertogenbosch
Na het prachtige voorjaarsweer, is het nu een natte carnavalszondag. Jammer!! Een goed moment om me te gaan
bezighouden met onze bijdrage aan Met Pensioen.
We kunnen terugkijken op onze Algemene Ledenvergadering van 26 februari. Evenals vorig jaar was de opkomst
voor een ALV goed! Een 10-tal trouwe bezoekers had zich
afgemeld. De gratis bingorondes als afsluiting, maakten
de komst aantrekkelijker.
De agendapunten werden vlot afgewerkt en het huidige
bestuur heeft weer het vertrouwen gekregen van de aanwezige leden.
Frans den Brok en Jan Migchielsen waren aftredend en
herkiesbaar. Zij zijn voor de komende 3 jaar bij acclamatie
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herkozen. Jan heeft aangegeven dat dit voor hem de laatste periode gaat worden.
Op 16 april is onze paasbingo. We weten bijna zeker dat
de opkomst hierbij weer groot zal zijn!! Volgende maand
een kort verslagje, ook van de spellenmiddag van 26
maart.
Let op: 21 mei verrassingsbingo-middag.
(datum stond foutief vermeld in nr.3 maart)
Ik kan gaan afsluiten met de felicitaties voor al onze jarige
leden. Onze hartelijke gelukwensen en een gezellige verjaardag.
Tot de volgende keer, Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Donderdag 22-02-2019 was de dag van de jaarvergadering. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De overleden leden worden herdacht met
een minuut stilte. De voorzitter merkt op dat de opkomst
goed was, er waren 20 aanwezigen. De notulen 2018 van
de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd.
De reiscommissie heeft door omstandigheden nog geen
programma kunnen samenstellen voor 2019, dit zal me-

Advertentie
TE KOOP
T.e.a.b.: Tuinstoelen Hartman, bestaande uit 4 stoelen
met hoge leuning, 4 kuipstoeltejs en 1 krukje.
Alles in kleur wit.
Daarbij een tafelkleed en 8 kussens en 4 kleine leren
stoelen voor op een camping.
A.M. van Gaal, Escharen
T: 0486 850260
E: ToonLeenvanGaal@ziggo.nl

VOOR DE LIEFHEBBER
Bij het opruimen van paperassen kwam ik een oude
plattegrond tegen van station Giessendam-N. (1951).
Liefhebbers kunnen mij mailen.
Erick van der Veer, Apeldoorn
E: Snakeveer@hotmail.com

dio maart bekend worden gemaakt door middel van een
activiteiten kalender. De busreizen zullen plaats vinden
op 21-5-2019 en op 8-8-2019 onder voorbehoud. Tijdens
de vergadering werd ook geopperd om bij de opening
van het seizoen een bingo middag te organiseren, eventueel met een diner erbij. De reiscommissie zoekt uit of
daar mogelijkheden voor zijn. Tevens zal men kijken naar
de mogelijkheid om in het najaar een bingo met eten te
realiseren en uiteraard de Kerst-Inn.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor
zijn bijdrage. Hij wenst iedereen een goede thuiskomst.
Activiteiten kalender 2019
11 April
Opening seizoen in Restaurant Int Brookx, In het
Broek 1 6107 BG Stevensweert. Aanvang 14:30 uur
met koffie en luxe vlaai. Daarna bingo met leuke prijzen. Om ongeveer 17:30 een lekker pasteitje eten
Kosten € 17.50 per persoon, opgeven voor 1 april .
21 Mei
Uitstapje, verrassingsbusreis vertrek Sittard achterzijde
station om 08:00 uur Kosten € 17.50 per persoon voor de
bus, opgeven voor 1 mei (VOL IS VOL).
8 Augustus
Busreis, bestemming wordt nog bekend gemaakt. Vertrek
Sittard achterzijde station om 08:00 uur. Kosten € 17.50
per persoon voor de bus, opgeven voor 15 juli (VOL IS
VOL).
17 Oktober
Gezellige middag in Restaurant Int Brookx Aanvang 14.30
uur met koffie en vlaai. Daarna bingo met leuke prijzen.
Om ongeveer 17.30 uur samen gezellig eten (Snoekbaars
of Schnitzel). Bij aanmelding doorgeven s.v.p. wat jullie
willen eten. Kosten € 20.00 per persoon, opgeven voor 30
september.
12 December
Kerstviering in Restaurant Int Brookx. Aanvang 14.30
uur met koffie, kerstbrood en live muziek van Duo Tadaa
Om. 17.00 uur eten met een heerlijk dinerbuffet, kosten
€ 20.00 per persoon, opgeven voor 15 november.
Alle activiteiten moeten vooruit betaald worden op rekening NL35INGB 0004438498 T.N.V N.Marinus Sittard
Alle leden die in april jarig zijn, een fijne verjaardag en nog
vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon

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.
11

Op 17 april 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 contactmiddag 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.
De filmmiddag is verschoven naar het najaar van 2019.
T.z.t. zullen er nadere mededelingen over gedaan worden.
Het busuitstapje, dit jaar naar de Orchideeënhoeve te
Luttelgeest, zal plaatsvinden op 15 mei. DIT IS EEN GEWIJZIGDE DATUM. Vertrek uit Zutphen om 10.00 uur, we
zijn rond 20.00 uur terug bij de Hanzehal. De kosten zullen
€ 45 pp bedragen voor leden en € 54 pp voor niet-leden,
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, telefonisch of
mondeling uiterlijk op 3 april a.s. bij het bestuur.
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 3 april.
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
Zit lekker aan mijn bureau en probeer wat in elkaar te fröbelen voor het aprilnummer.
Wat een februarimaand, lekker warme dagen met temperaturen ver boven het gemiddelde. Maar een boerenwijsheid zegt: in februari met warme uren is in de lente achter
warme vuren. Laten we hopen dat dit niet zal gebeuren.
Een collega zei ooit eens tegen mij: de meeuwen vliegen
hoog, we houden het niet droog, waarop ik antwoordde:
maar nu vliegen ze laag, dus krijgen we regen vandaag! Je
kan dus aan alle wijsheden een draai geven. De jaarvergadering is geweest en geen idee wat eruit voortgekomen
is. Over het algemeen schrijft men wat er in de afgelopen
maand gebeurd is en vaak is dat dan oud nieuws. Dus is
er van mijn kant een klein beetje nieuws te melden. Er is
een stijgende lijn in het aantal leden die de contactmiddagen komen bezoeken, het is dan bere gezellig en dat
doet mij denken aan een jaar of 15 geleden. Het is niet
meer voor te stellen dat er op de contactmiddagen zo
rond 100 leden aanwezig waren. Er werd wat afgepraat.
De toenmalige voorzitter Arie Dierkse had iedere week
een andere volgorde van bingo, buitenste vierkant, binnenste vierkant, alleen de hoeken, rond het molentje.
Soms zaten we met glazige ogen te kijken. Ook was het
bij hem normaal dat altijd de bovenste en onderste rij als
eerste eruit ging. Had je al rondom vol, helaas pindakaas
12

je mocht niet roepen. De oplossing was erg creatief, op
het moment dat de derde prijs vergeven was moest je
hard roepen voor de tweede prijs. Je snapt wel dat sommige leden in de startblokken stonden om te roepen. Het
laatste nummer hoefde er niet eens op te staan. Nu we
het toch over bingo hebben, in ons bingoreglement staat
dat níémand tweemaal de boodschappenmand kan winnen op de contactmiddag, dus een echtpaar ook niet. Je
kan wel meedoen voor de tweede of derde prijs. Laten we
wel sociaal blijven mensen, gun een ander ook een prijs.
Zo hebben we ook besloten dat degene die al een prijs
heeft geen troostprijsje krijgt. Gelijke kansen voor iedereen. Rest mij nog alle jarigen een fijne verjaardag te wensen en alle zieken beterschap.
Cor Voorderhaak

Twente
En zo is het alweer april. Het is tegenwoordig moeilijk om
de bepalen in welk jaargetijde we zitten. Dan is het zulk
prachtig zomerweer en is het nog steeds februari en dan
in maart geen winter en geen voorjaar. Ach wat maakt het
ook uit zolang we maar gezond blijven en het fijn hebben
met de mensen om ons heen. En daar kan het bestuur een
klein steentje aan bij dragen. Het doet ons plezier dat op
de woensdagmiddag 1x per maand zoveel leden in Hengelo samen komen. Elke maand een ander programma
en natuurlijk gezellig kletsen met elkaar. De bestuurs- en
commissieleden hebben een aantal zieken bezocht en de
jubilarissen kregen bloemen.
Het is nu april en u kunt zich nog opgeven voor de busreis op 15 mei a.s. We vertrekken om 10.30 uur en gaan
een mooie rondreis maken door Twente en over de
Duitse grens.
En voor we het in de gaten hebben is binnenkort de
jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Ons programma
is niet gewijzigd. Dus herdenken we om 18.00 uur bij
de gedenkplaats van Theo van Loon (in Hengelo) en om
20.00 uur de hal van diverse stations.
Tot slot wens ik allen een vrolijk Pasen.
Namens het bestuur, Netty Geerdink

Utrecht
Als ik dit stukje schrijf hebben we de eerste bijeenkomst
in onze nieuwe locatie achter de rug met een bijzonder
grote opkomst.
We zijn zeer hartelijk ontvangen door de dochter van een
lid van onze afdeling. Gelukkig dus voor alle mensen die
graag een kaartje leggen.
Op dit moment doen we klaverjassen en jokeren, maar
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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,natuurlijk kunnen we dit ook uitbreiden voor de mensen
die graag een potje rummikub willen spelen.
We willen graag om 13.15 uur beginnen zodat we om ca.
16.00 uur de middag kunnen afronden. Uiteraard bent u
ook welkom om eens een kopje koffie of iets anders te komen drinken.
In plaats van mei zal dit jaar ons jaarlijkse uitje in september plaatvinden.
Hier nogmaals het nieuwe adres:
Buurtcentrum “Beatrix”, Prinses Beatrixlaan 2A (wijk Zuilen) in Utrecht.
Met gelukwensen voor alle jarigen in april komt er een
eind aan dit stukje. Dat was het weer, graag tot ziens!
Etta Eleveld, voorzitter

Venlo
Bij het schrijven van dit stukje hebben we de jaarvergadering van 11 maart nog voor de boeg. In de volgende editie
van MP een verslagje hierover.
Op donderdag 18 april gaan we naar het Schutterijmuseum in Steijl, Rozenstraat 18. Samenkomst om 13.15 uur.
Aanvang: 13.30 uur. Rondleiding incl. koffie/thee. Na de
rondleiding gaan we naar het Hagerhof restaurant (kinderboerderij), Hagerlei 1, 5912 PP (Venlo-Zuid) waar we een
kop soep (keuze uit 3 soorten) met stokbrood nuttigen.
Aankomst tussen 16.00 en 17.00 uur. Kosten: € 12.00 incl.
rondleiding+ koffie/thee en Hagerhof soep+stokbrood.
Evt. na de soep een pannenkoek of ander gerecht gebruiken is voor eigen rekening. Aanmelden: vóór 4 april.
Op woensdag 22 mei hebben we een themamorgen
over erfrecht en testament in 't Wonder.
Na de lunch vertrekken we naar het Jocusmuseum. Het
Venloosch Vastelaoves Gezelschap JOCUS is de oudste
carnavalsvereniging van Nederland en ontstaan in 1843.
Dit jaar heeft de carnavalsvereniging een jubileum: 176
jaar, dat wil zeggen 16 x 11 jaar. Het Jocusmuseum draagt
de geschiedenis van de Venlose volkscultuur, de Venlose
Vastelaovend en de historie van Venloosch Vastelaoves
Gezelschap Jocus in het bijzonder uit. Zie verder uw programma.

In het jaarprogramma dat u per post ontvangen heeft,
ontbreekt per abuis bijgaande alinea: 'Betalingen dienen
plaats te vinden door het overmaken van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL58 INGB 0002 2877
88 van BGV. afdeling Venlo, onder vermelding van: uw
naam, de activiteit en het aantal personen.'
Wij willen u hierbij vragen het rekeningnummer op uw
programma te vermelden, en het blad Met Pensioen te
bewaren totdat het volgende nummer verschijnt.
De BGV (Bondsbestuur Utrecht) heeft een zetel in het
Verantwoordingsorgaan Spoorwegpensioenfonds en is
verder lid van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). Het is daarom nuttig voor
u dat u lid bent van de BGV, ook als u niet mee doet aan de
activiteiten. We raden u dan ook aan om de machtigingskaart die u dit jaar vanuit Utrecht per post ontvangt, in
te vullen. De lidmaatschapsbijdrage is vergelijkbaar met
slechts één kopje koffie per maand. Dat is te doen, toch?
Tot ziens bij de activiteiten!

Ina Plat

Zuid West
Verslag van de bijeenkomst op donderdag 14 februari
2019. In deze maand werd in Roosendaal tijdens de reguliere bijeenkomst de jaarvergadering gehouden.
De opkomst was weer als vanouds, dus beter als in januari. Luc opende tegen 13.30 uur de vergadering met het
welkom heten van 50 leden en met de mededelingen.
Helaas moest hij weer melding maken van het overlijden
van 4 leden waarvoor 1 minuut stilte in acht werd genomen. Hierna kon hij 3 jubileum-jarigen feliciteren.
De volgende mededeling was dat tijdens de contactbijeenkomst op 10 oktober de humoristische proeverij
over en met Oudhollandse likeuren zal plaats vinden.
Hier zal t.z.t. op worden teruggekomen.
Voor het reisje in 2019 van de BGV Zuidwest heeft Ben
het volgende uitgewerkt: vertrek op dinsdag 21 mei om
10.30 uur voor het Grens Wisselkantoor Roosendaal naar
de Beekse Bergen in Hilvarenbeek, waar we de lunch nuttigen en na de lunch vertrekken we voor het eerste deel
van een drie kwartier durende bus-safari. Hierna volgt
een korte stop of te wel plaspauze en daarna vervolgen
we voor het tweede deel van de bus-safari. Bij terugkomst
hiervan kunnen we even pauzeren met een bakje koffie
met iets lekkers. Om 17.00 uur gaan we weer terug naar
Roosendaal voor het diner. Waar, dat moet nog nader bepaald worden. Na het diner gaat iedereen op eigen gelegenheid naar huis of station. Deze reis zal worden gemaakt bij een minimale deelname van 35 en maximaal 42
personen. De kosten hieraan verbonden zijn voor leden
€ 50,00 en voor niet geregistreerde leden € 65,00. U kunt
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zich nog opgeven tijdens de bijeenkomst van 11 april of
telefonisch bij Rianne Timmers 0165-532064 t/m zondag
28 april 2019.
Mededeling 5 was dat Kees Roose te kennen heeft gegeven dat hij na de jaarvergadering in februari 2020 wil
stoppen met zijn bestuursfunctie. Vraag is nu wie hem in
2020 wil opvolgen zodat Kees voldoende tijd heeft om
die persoon in te werken. Opgave kan men doen bij de
secretaris. Houd het bestuur op sterkte mensen!!!!
Hierna volgde de (her)verkiezing afdelingsbestuur BGV
Zuid West. Volgens schema van aftreden was het dit jaar
de beurt aan voorzitter Luc Zwegers en bestuurslid 2e secretaris Rianne Timmers. Zij stelden zich beiden herkiesbaar en omdat er geen reacties van nieuwe kandidaten
waren, werden beiden herkozen voor een periode van 3
jaar.
Door het aftreden volgens schema van Jenny ZwegersHectors voor de kascommissie is reservelid Leo Hogenes
benoemd tot lid en als nieuw reserve lid mevr. Ria Wils –v
Dorst.
De secretaris leest zijn jaarverslag voor en Leo Nieuwlaat
het verslag van de kascommissie waarbij algehele decharge wordt verleend aan de penningmeester voor het
gevoerde financiële beleid in het jaar 2018. Het financiële
jaarverslag 2018 en de begroting 2019 liggen voor de leden ter inzage.
Hierna was het tijd voor de meer informele bijeenkomst.
Na de verkoop van de bingobordjes volgden de eerste
rondjes voor een tegoedbon van AH. Hierbij bleek dat de
goden het bestuur wel zeer goed gezind waren.
Een reden temeer om eens goed na te denken voor de
invulling van de vacature die zal ontstaan bij het vertrek
van Kees Roose. Ondertussen werden ook de loten verkocht voor de loterij met leuke prijzen waarbij het opviel
dat vele prijzen naar de personen aan de bar gingen, maar
daar hadden ze geen moeite mee.
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.

Agenda

Donderdag 11 april aanvang 13.30 uur
Donderdag 9 mei aanvang 13.30 uur
Donderdag 21 mei reisje naar Hilvarenbeek aanvang
10.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle
Gisteren zijn mijn vrouw en ik op bezoek geweest bij Jan
Kuyer. Hij is vlak voor zijn 99e verjaardag ernstig komen te
vallen en als gevolg hiervan opgenomen in het verpleeghuis IJsselheem van het Isala ziekenhuis. Ondanks de
huidige problemen was Jan toch zeer spraakzaam en liet
duidelijk merken dat de leeftijd van 100 jaar wel op zijn
verlanglijstje staat. Een echte inspiratiebron voor iedereen
die het moeilijk heeft om weer een jaartje ouder te worden. Dat we als organisatie ook alleen maar ouder worden
is te zien aan onze bezoekers van de soos. Van verjonging
is duidelijk geen sprake, want nieuwe leden zijn natuurlijk
van harte welkom, maar helaas ze zijn er niet.
Met onze trouwe soos-bezoekers gaan we dit seizoen
nog twee middagen aan de slag. Op 3 april en op 1 mei.
Deze laatste middag van dit seizoen sluiten we af met een
buffet van de chinees. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van slechts 5 euro (inclusief twee munten voor een
consumptie). De aanmelding vaar deze afsluiting begint
al aardig op gang te komen (nu al 20 personen).
Daarna breekt de vakantieperiode weer aan en in september gaan we weer beginnen aan een nieuw seizoen.
Door ziekte van onze secretaris is de lijst met de geplande
datums nog niet rond. Deze komt echter zo spoedig mogelijk in “Met Pensioen”.
Graag tot ziens op woensdag 3 april.
Jan Post

Puzzeloplossing Februari
Juni/Juli -- Colporteur
Inbeslagnames
Onder de goede oplossingen wordt via loting de winnaar beloond met een cadeaubon ter waarde van
€ 12.50. In deze uitgave hebben we helaas wegens ruimtegebrek geen nieuwe puzzel kunnen plaatsen.

BGV Puzzelredactie,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht.

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

Winnaar:
M. Valentijn
C.J.B.
Timmer
Rijen
Zutphen

oficiat!
r
p
e
t
r
Van ha

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

Kruiswoord puzzel

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 mei 2019
Sluiting kopij 10 april 2019
Verschijningsdatum 3 mei 2019
Nummer juni/juli 2019
Sluiting kopij 8 mei 2019
Verschijningsdatum 4 juni 2019

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

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. Beitsma (wnm secr.)
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
Gerrit Witsehof 10
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
3813 MP
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
033-4805713
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

