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Th.M. te Booy - Wissenburg, 24-11-2019,
81 jaar

Secretaris:
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Ledenadministratie:
J.J. Koenders
bgv.ov.ut.leden@gmail.com
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Van de redactie

A

ls je dit leest is het inmiddels
2020, alweer 20 jaar na de millenniumwisseling met toen de nodige paniek hoe de geautomatiseerde
systemen zich zouden gedragen.
Nou die paniek was onnodig het
verliep voorbeeldig.

je ook maar enigszins denkt dit is
misschien iets voor mij schroom
dan niet en meld je aan.

In deze MP weer de nodige lezenswaardigheden. Lees vooral het stuk
van Sjef Marcelissen over het nieuw
te vormen verantwoordingsorgaan
Rail&OV, het zou jammer zijn als de
BGV hier niet meer in groten getale
vertegenwoordigd zal zijn. Dus als

Henk Grimbergen besteedt nog
aandacht aan de formele overdracht
van de redactie en Rob Peijs gaat
nog even in op de belasting invuldagen. Ook de voorzitter heeft weer
het nodige te vertellen. Kortom het
lezen waard. Hierbij de vraag als je

... schroom dan niet en meld je aan.
denkt iets leuks of interessants te
melden hebt stuur dit dan op naar
de redactiesecretaris. De 2e penningmeester is druk bezig de nodige herinneringen de deur uit te
krijgen daar er nogal wat leden nog
niet gereageerd hebben op het eerste verzoek een machtiging terug te
sturen. Rest mij namens de voltallige redactie jullie allen een voorspoedig 2020 toe te wensen.

Van uw voorzitter

B

nog een 2e voorzitter en 2e secretaris. Mocht je daar enig gevoel
voor hebben, meld je aan aub.

ij mij thuis is het vandaag 5 december 2020. Jullie zullen ondertussen wel gemerkt hebben
dat je als bestuur van de BGV altijd
een maand vooruit moet denken
om Met Pensioen gevuld te krijgen. Waarschijnlijk heb je ook al de
brief van het SPF ontvangen dat
er dit jaar geen indexatie in zit. Na
2 voorgaande jaren met een minimale indexatie is het door de zeer
lage tot negatieve rentestand waar
het fonds mee moet rekenen, weer
niet mogelijk om te indexeren! O.a.
dankzij onze vrienden Koolmees en
Knol.
We hopen maar dat volgend jaar
het pensioenakkoord een betere
kans biedt. Begin januari, de 11e
dus, hebben we weer onze jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst in Railzicht
te Amersfoort. Ik hoop maar dat
het gezellig druk wordt. Net als vorig jaar kun je als “gewoon” lid ook
aanschuiven. Dan kun je ook eens

Ook voor de kieslijst van de verkiezingen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan Rail&OV zitten
we nog te springen om kandidaten.
Zoals ik vorige maand ook al gezegd heb, lid van het VO is een zeer
uitdagend functie. Je bovenkamer
blijft er flexibel van. Nou ik hou het
er nu maar even bij.
Ik wens jullie allemaal een goed
uiteinde en een gezond 2020.
kennismaken met de bestuursleden
van de afdelingen. En misschien bevalt de sfeer je wel. Maar je moet je
wel even aanmelden. Dat kan via de
mail bij de secretaris.

Jan Sletterink
Voorzitter

Ook nu weer mijn oproep aan alle
leden om onze vacatures in het
hoofdbestuur te vullen. We missen
3

Overdracht redactie

I

n een apart belegde redactievergadering is afscheid genomen van
Ilja van Dijk en heeft Jan Westerhuis
het redactiesecretariaat overgenomen van Henk Grimbergen.
In het begin van de vergadering
richtte Henk Grimbergen het woord
tot Ilja, die als eerste redactielid een
opvolgster heeft gevonden in Janny
Westerhuis. In haar hoedanigheid
als hoofdbestuurslid mocht zij Ilja de
gouden bondsspeld opspelden als
blijk van waardering van het bestuur
voor het jarenlang (bijna 10 jaar) zich
inzetten voor de redactie van Met
Pensioen.
Vervolgens mocht Henk haar nog
namens de BGV een afscheidscadeau aanbieden voor het vele werk
en de vele uren, die zij in Met Pensioen heeft gestoken. Hij had vernomen dat één van haar hobby´s lezen
was en hij kon haar blij maken met
duizenden boeken, die hij voor haar
op een usb-stickje had verzameld.
Gelukkig kan dat op zo'n stickje, anders waren er wel 3 vrachtwagens
nodig geweest om al die boeken bij
haar thuis te bezorgen. Ook overhan-

Bondsspeld voor Ilja van Dijk.
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Overdracht redactiesecretariaat.
digde hij haar de hierbij benodigde
attributen om die boeken te kunnen
lezen. Ilja was hiermee duidelijk in
haar nopjes en zegde op haar beurt
iedereen dank voor de plezierige samenwerking.
Na dit ritueel volgde een kort rondje
kennismaking voor de nieuwe redactieleden met Fred Siemelink, onze
opmaakredacteur.

Hierna was het tijd om het redactiesecretariaat over te dragen. Henk
keek terug op een plezierige tijd,
waarin hij zijn eigen stempel op het
blad had kunnen drukken en wenste
Jan bij het overhandigen van een
usbstickje met digitale MP bestanden evenveel plezier en voldoening
bij het maandelijks produceren van
ons blad.
Tot slot werd er nog even gefilosofeerd over de opzet en inhoud van
het blad .
Jan stelde vast dat hij voorlopig op
de ingeslagen weg wilde voortgaan.
Maar hij wilde ook ruimte en aandacht aan onze andere OV-partners
gaan schenken. Hij zou ook zeker
een eigen stempel op het blad willen
drukken. Afspraken gemaakt over
hoe we met elkaar gaan samenwerken en Jan zou de planning verder
voltooien.
Hiermee kon deze bijeenkomst, die
door iedereen als nuttig en plezierig
was ervaren afgesloten worden en
gingen we voldaan huiswaarts.
HG
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Vanuit het VerantwoordingsOrgaan (VO)

I

n mijn vorige bijdrage heb ik het
met u gehad over de verkiezingen
van een VO voor het nieuwe Pensioenfonds.
Deze bijdrage bestaat uit een aantal
zaken die van belang zijn als u zich
kandidaat stelt voor het te kiezen
Verantwoordingsorgaan (VO) Pensioenfonds van Rail & OV.
Voor u zich kandidaat stelt kunt u zich
verdiepen in de taken en bevoegdheden die een VO heeft.
Taken en bevoegdheden van
een VO:
Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd om jaarlijks een oordeel te
geven over het handelen van het bestuur, over het uitgevoerde beleid en
over beleidskeuzes, die betrekking
hebben op de toekomst.
Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan het recht om het bestuur te adviseren op de in de Pensioenwet genoemde zaken als:
• het beloningsbeleid;
• de vorm en inrichting van het intern toezicht;
• het geschiktheidsprofiel voor leden van de raad van toezicht (of
het intern toezicht);
• het vaststellen en wijzigen van een
interne klachten- en geschillenprocedure;
• het vaststellen en wijzigen van het
communicatie- en voorlichtingsbeleid;
• de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van
het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
• de liquidatie, fusie of splitsing van
het fonds;
• het sluiten, wijzigen of beëindigen
van een uitvoeringsovereenkomst;
• het omzetten van het fonds in een
andere rechtsvorm;

• de samenstelling van de feitelijke
premie en de hoogte van de premiecomponenten.
De pensioengerechtigdenvertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan dragen de vertegenwoordiger(s) van de pensioengerechtigden in het bestuur voor.
Ook is het belangrijk te weten voor u,
hoe het profiel van een lid van het VO er
uitziet. Onderstaand treft u de Kennis
en ervaring die u moet hebben of binnen redelijke tijd dient te vergaren door
opleiding en cursussen. Verder dient u
over een aantal competenties te bezitten en tot slot nog wat overige eisen.
Kennis en ervaring, voor een
VO-lid:
De leden van het Verantwoordingsorgaan dienen te beschikken over
basiskennis van (de financiering van)
pensioen, die noodzakelijk is om
het bestuur van het pensioenfonds
te kunnen adviseren, de rapporten
van derden te kunnen doorgronden
en een inhoudelijke rol te kunnen
vervullen in het Verantwoordingsorgaan.
De basiskennis hoeft niet bij aanvang
van het lidmaatschap aanwezig te
zijn. Het lid moet zich deze kennis
wel binnen een redelijke periode
eigen kunnen maken, onder meer
door het volgen van opleidingen en
cursussen.
Vervolgens wordt verwacht, dat extra tijd in training /opleiding geïnvesteerd wordt om de vergaderstukken
te kunnen doorgronden en zich een
oordeel over de handelwijze van het
bestuur te kunnen vormen.
Competenties van een VO-lid:
Een lid van het Verantwoordingsorgaan moet beschikken over de volgende competenties:

• Heeft affiniteit met pensioenen en
daarbij relevante onderwerpen;
• Is in staat onafhankelijk te kunnen
denken, handelen en oordelen in
het belang van alle belanghebbenden van het pensioenfonds (helikopterview);
• Heeft inlevingsvermogen in de effecten van te nemen besluiten op
alle belanghebbenden van het
pensioenfonds (omgevingssensitiviteit);
• Kan juiste, realistische en afgewogen conclusies trekken op basis
van de beschikbare informatie
(oordeelsvorming);
• Is communicatief vaardig;
• Beschikt over computervaardigheden: internet en e-mail;
• Kan samenwerken (teamspeler).
Overige eisen voor een VO-lid:
Een lid van het Verantwoordingsorgaan moet tevens voldoen aan het
volgende: hij of zij moet voldoende
tijd hebben voor het uitvoeren van
de taken en het bijwonen van de
vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan (het VO vergadert gemiddeld 7/8 dagen per jaar). Daarnaast moet voor de voorbereiding
(exclusief scholing) tenminste met
hetzelfde aantal dagen gerekend
worden.
De opleidingen en cursussen die nodig zijn om op dikte te komen, kunnen plaatsvinden in een collectief
verband (met het gehele VO) of op
individuele basis, bij een erkende instelling. De kosten komen ten laste
van het fonds en de tijd die u hiervoor besteedt wordt ook door het
fonds vergoed.
Graag weer tot een volgende keer!
Sjef Marcelis, lid VO namens BGV
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Belastingaangifte 2019

T

er aanvulling op hetgeen in het
decembernummer van Met Pensioen vermeld stond, informeert de
werkgroep belastingen u over het
volgende:
In het decembernummer stond bij de
toelichting onder het aanmeldingsformulier abusievelijk een foutieve
datum. De juiste invuldagen zijn dit
jaar: zaterdag 14 en woensdag 18
maart 2020. Onze excuses hiervoor.
Wilt u gebruik maken van de invulservice van de BGV, stuurt u het ingevulde aanmeldingsformulier dan zo
spoedig mogelijk op naar het adres
of via e-mail zoals vermeld in het formulier.
Wij kunnen dan op tijd een goede
planning en tijdsindeling voor iedereen maken.
Ter bestrijding van de onkosten van

o.a. opleiding/bijscholing, gebruik
laptops en printer, zaalhuur vragen
wij van u een eigen bijdrage van: € 20
per aangifte voor 1 persoon en € 25
voor 2 personen als u met uw fiscale
partner aangifte doet.
Bij thuisbezoek is de bijdrage € 35 per
aangifte voor 1 persoon en € 40 voor
2 personen. Dit is inclusief de te maken reiskosten.

-- door te bellen met 088-1236555
(DigiD-Helpdesk). Houd hierbij uw
BSN-nummer bij de hand en ook
van uw fiscale partner.
-Wij zullen u in volgende nummers informeren over meer specifieke belasting onderwerpen die, onzes inziens,
de aandacht behoeven en wellicht
voor u interessant kunnen zijn.

Om uw aangifte goed te kunnen verwerken dient u in het bezit te zijn van
een machtigingscode en ook van
uw fiscale partner. Als de machtigingscode niet automatisch wordt
toegezonden kan dat worden aangevraagd via:
-- Internet: kies voor: machtigen.digid.nl, kies voor: Inloggen met DigiD of

Tenslotte
Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de nieuwe belastingvoorstellen voor 2020 nog niet aangenomen door 2e en 1e Kamer. Wij zullen
u daarover in één van de volgende
nummers informeren.
Rob Peijs, voorzitter werkgroep
belastingen

Aangifte inkomstenbelasting
Ik heb in 2018 mijn eerste AOW ontvangen en een heel klein pensioen. Voor die
tijd werkte ik nog. Mijn vrouw heeft nooit een betaalde baan gehad en zij ontving iedere maand een bedrag aanrechtsubsidie (algemene heffingskorting).
Onlangs kregen we een brief van de Belastingdienst dat mijn vrouw aangifte
inkomstenbelasting moest doen. Uit die aangifte blijkt dat ze ruim € 1.000 aan
aanrechtsubsidie moet terug betalen; hoe kan dat?

W

aar u mee te maken hebt, is
het feit dat iemand als niet of
weinig verdienende partner nooit
meer belasting terug kunt ontvangen als ‘aanrechtsubsidie’ dan dat
de andere partner aan belasting betaalt. Voordat u met pensioen ging,
had u een betaalde baan en betaalde u kennelijk voldoende belasting
om uw vrouw de volledige algemene heffingskorting te kunnen laten
ontvangen.
Nu u AOW ontvangt voor gehuwden
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en een klein pensioen is uw inkomen zo laag dat u bijna geen inkomstenbelasting betaalt. Daar komt de
Belastingdienst vrijwel altijd te laat
achter en vordert dan het door uw
vrouw teveel ontvangen bedrag bij
haar terug. Dat geldt voor 2018, maar
ook voor dit jaar; tot het moment dat
uw vrouw haar eigen AOW gaat ontvangen.
U doet er goed aan de uitbetaling
van de algemene heffingskorting

voor uw vrouw stop te zetten. Omdat
u in 2018 nog inkomsten uit arbeid
had, is het bedrag dat u terug moet
betalen ‘maar’ € 1.000. Omdat u dit
jaar minder inkomen en minder belasting betaald hebt is het bedrag
voor 2019 veel hoger.
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/
fiscaal adviseur voor onder andere
de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij
zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register
Executeur, boedelgevolmachtigde of
adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw
erfcoach en meer www.akto.nu. Nico
van Scheijndel is medeauteur van de
almanak Erven en Schenken van Plus
magazine.
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Rectificatie

Aanmeldingsformulier belastingzittingen
I
n het aanmeldingsformulier voor
belastingzittingen 2019 is een misslag (mooi woord voor domme fout)
geplaatst. Het retouradres is niet
juist.

Het juiste adres moet zijn:
T.P.C. Boelens,
Jacob Oppenheimstraat 128,
5652 HE Eindhoven.

U kunt voor alle zekerheid nogmaals
het heden geplaatst aanmeldingsformulier inzenden. Excuses voor het
ongemak.

BELASTINGZITTINGEN 2019
Aanmeldingsformulier. Op zaterdag 14 maart en woensdag 18 maart 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 T.P.C. Boelens, Jacob
Oppenheimstraat 128, 5652 HE Eindhoven of mail het naar bgv.ov@zonnet.nl. 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.
Telefoon:___________________________________ 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 *):

14/03 of 18/03

Datum:							

Handtekening:

*) eventuele data van verhindering omcirkelen!
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Station Enkhuizen
S
tation Enkhuizen is een kopstation
en dateert uit 1885. Het is gelegen
aan het eind van de spoorlijn Zaandam-Hoorn-Enkhuizen. De spoorlijn
is ook in 1885 in gebruik genomen,
gelijk met de ingebruikname van de
spoorlijn tussen Hoorn en Enkhuizen.
Het ligt aan het water, naast de kade
waar de veerboot van de Veerdienst
Enkhuizen-Stavoren naar Stavoren in
Friesland aanlegde. In de eerste helft
van de twintigste eeuw werden hier
ook de goederenwagons verscheept
door middel van de stoompont. Door
de aanleg van de Afsluitdijk verminderde algauw het belang van de
verbinding Enkhuizen-Stavoren en
bleef het toeristische vervoer over.
Het station heeft zicht op de spoorhaven; deze was eigendom van NS.
De toenmalige stationschef was ook
havenmeester. Later ging de titel
over naar de rayonchef van het rayon Kennemerland. Particulieren die
hier wilden aanleggen moesten aan
het stationsloket havengeld betalen.
De kade was ook de ligplaats van de
boot naar Urk. Het station was altijd
met de haven verweven. Dit is heden

ten dage nog steeds zo; als je het
station uit loopt zit je gelijk aan de
haven. Hier vertrekt de boot naar het
buitenmuseum van Enkhuizen en is
zeker een bezoekje waard. In de stad
Enkhuizen is nog veel in oude glorie
te bewonderen.

Advertentie
GRATIS AF TE HALEN
Mahoniehouten inbouw t.v., kast
en 3 inbouw kastjes,
Tevens 3 ingebonden boeken
Nieuw Spoor 58 ,59 60 in Utrecht
(oog in al)
Toos Werdler-de Vos
E: werdler@xs4all.nl
T: 0302926345

TE KOOP
Het boek de Ramp over de watersnoodramp in Zeeland heb ik
dubbel. Eén exemplaar is te koop
voor €10.
L.J. Oldenbeuving
T: 0630606330
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Vandaag 5 december is de dag dat ik onze kopij nog kan
inleveren voor "Met Pensioen". En vanavond is het pakjesavond van onze goede Sint.
Nu maar hopen dat jullie braaf zijn geweest en dat er een
cadeautje in de zak zit!
Wij zijn helaas vanavond niet thuis. We gaan naar het Amsterdam Light Festival. Met een rondvaart door de grachten met een hapje en een drankje.
Als u dit leest is het 2020. Alweer een jaar voorbij en weer
ouder. Hopelijk brengt het nieuwe jaar veel goeds en veel
gezondheid.
In ieder geval hoop ik dat iedereen fijne feestdagen heeft
gehad. Namens het bestuur van de afdeling Alkmaar een
voorspoedig 2020 gewenst.
Dan hebben we op onze eerste soosmiddag van het
nieuwe jaar een nieuwjaarsbrunch, aangeboden door het
bestuur en weer verzorgd door Elly en Ton. Alvast hartelijk
dank.
We starten om 11.30 uur met de koffie, dan de brunch en
daarna nog gezellig een potje bingo.
Tot slot, iedereen die in januari jarig is van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren.
Wij hopen u in het nieuwe jaar 2020 te mogen begroeten
op onze soosmiddagen.
Deze beginnen om 13.30 uur in "De Terp" te Alkmaar.

Agenda

13 januari aanvang 11.30 uur
10 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei aanvang 13.30 uur.
Hans van Westrienen

Amersfoort
Als u dit leest, is het alweer 2020 en zitten we midden in
de winter. Hopend op mooie plaatjes van winterse taferelen en niet te veel last van gladheid en andere ongemakken. Ik schrijf dit artikel op 5 december en zie ik in de
gezichtjes van de kleinkinderen “vol verwachting klopt
het hartje”. Wat zal de Sint dit jaar brengen? Zelf heb ik
ook dit jaar weer zitten puzzelen, hebben we nog wel de
juiste zorgverzekering met de juiste dekking. De contactmiddag in november was weer als vanouds een gezellige
middag en is door 28 leden bezocht. Alleen barvrijwilliger
Ger was afwezig, zij was van de trap gevallen. Ik hoop dat
het weer snel goed met haar gaat.

Agenda 2020

donderdag 16 januari: nieuwjaarsreceptie en bingo
donderdag 13 februari: jaarvergadering en bingo
donderdag 5 maart: diner Stromeland (aanmelden bij
Jan Bultman)
donderdag 12 maart: contactmiddag en bingo
donderdag 2 april: paasbuffet en paasbingo met verloting. Aanvang 11.00 uur!
donderdag 14 mei: contactmiddag en bingo
donderdag 10 september: contactmiddag en bingo
donderdag 1 oktober: diner Stromeland (aanmelden
bij Jan Bultman)
donderdag 15 oktober: contactmiddag en bingo
donderdag 12 november: contactmiddag en bingo
donderdag 10 december: kerstbuffet en kerstbingo
met verloting. Aanvang 11.00 uur!
Graag tot de volgende Met Pensioen of op de bijeenkomst van 16 januari 14.00 uur in Railzicht.

Amsterdam
Als u dit stukje lectuur zit te lezen ligt het jaar 2019 alweer
achter ons en beginnen we vol goede moed aan alweer
een nieuw jaar. Wij hopen dat het ons alle goeds mag
brengen en we dit in een zo goed mogelijke gezondheid
mogen beleven. Namens het voltallige bestuur wens ik
u in ieder geval het allerbeste toe en dat wij u vele malen mogen begroeten op onze middagbijeenkomsten te
Duivendrecht. Op donderdag 21 november waren 24 leden naar ons verblijf gekomen om samen het Sintfeest te
vieren. Het werd een gezellige bedoening. Voor de pauze
de gebruikelijke spelletjes bingo en daarna de verloting.
De penningmeester had samen met zijn vrouw weer voor
vele presentjes gezorgd. Ook hadden de Pieten, al dan
niet zwart, twee zakken met verrassingen bij hem thuisbezorgd. Hierin zaten voor alle aanwezigen een pakketje
met diverse versnaperingen; dit viel in goede aarde. Al met
al was het een gezellige middag. Jammer dat de voorzitter door ziekte verstek moest laten gaan en we hopen dat
ze de volgende keer weer aanwezig zal zijn. Voor aanvang
van dit alles deed de 2e voorzitter nog verslag van de najaarsvergadering waarop hij samen met de secretaris vertegenwoordigd was. Het is nog niet zover, maar ik wil het
even over de ledenvergadering op donderdag 20 februari
2020 hebben. Tijdens deze vergadering zijn aftredend de
voorzitter en de coördinator activiteiten; beiden zijn her9

kiesbaar. Ook is er nog steeds een vacature in het bestuur,
namelijk die van 2e secretaris. Maar als u denkt voor één
van deze functies in aanmerking wilt komen, meld u zich
dan bij het bestuur.
Ik sprak eerder de wens uit dat op donderdag 16 januari 2020 de voorzitter weer aanwezig mag zijn, maar dat
geldt voor u allen. Laat de zaal nu eens helemaal gevuld
zijn met vele gezichten die wij nog nooit gezien hebben,
lijkt mij erg gezellig. Het programmaoverzicht voor 2020
is persoonlijk door mij aan u uitgereikt, maar voor alle zekerheid zal ik het programma tot aan de zomervakantie
nog even herhalen:
donderdag 16 januari: bingo en nieuwjaarsviering,
eventueel aangevuld met spelletjes
donderdag 20 februari: jaarlijkse ledenvergadering, na
de pauze bingo
donderdag 19 maart: bingo en paasviering. Pasen is dit
jaar op 12 en 13 april
donderdag 16 april: bingo en spelletjes
donderdag 14 mei: bingo en?
donderdag 18 juni: is voorlopig nog een vraagteken; de
penningmeester is nog steeds van plan om voor deze
dag een bustocht te organiseren; te zijner tijd hoort u
hier meer van.

Koosje. Kortom, een geweldige middag. Als u dit leest is
het alweer 2020. Vanuit het afdelingsbestuur willen wij u
dan ook alle goeds wensen.

Bovendien wordt nog onderhandeld met een persoon
die veel van EHBO weet en hierover een lezing kan houden. Bovenstaand programma kan hierdoor nog gewijzigd worden.
Dit was het wat ik aan u kwijt wilde. Ik groet u allen en
hoop u op de eerstvolgende bijeenkomst in het A.S.S.V.gebouw te Duivendrecht te ontmoeten.

Dan hoop ik dat we elkaar meer zien bij de activiteiten
die we organiseren zoals de sjoel- en kaartmiddagen; die
gaan we ook dit jaar weer organiseren. Ook zijn er enkele
contactdagen gepland. Wat we dan gaan doen is nog niet
bekend. Het bestuur is daar mee bezig en u krijgt tijdig de
nodige informatie.
De komende algemene ledenvergadering zal op 1 april
plaats vinden en dit is geen mop en daarvoor zullen wij
u nog uitnodigen.

Kor Stuut

Apeldoorn
Vanwege een uniforme uitstraling in de afdelingstukjes
van Met Pensioen mag ik in onze afdeling niet meer aan
u beginnen met: Beste Familie. Ook de andere afdelingen
moeten zich houden aan de nieuwe ‘spelregels’. Jammer,
want wij zijn als (oud) spoormensen toch een familie? Op
27 november waren wij bij elkaar en was het een geweldig sinterklaasfeest. De voorzitter opende de vergadering
en liet weten dat Ria nog steeds in het ziekenhuis verblijft,
maar dat het langzaam beter gaat met haar. Ria, graag
wensen we je beterschap. Helaas was onze bijna 100-jarige (geboren 22-12-1919) er niet bij. Op de komende
nieuwjaarsreceptie hopen we dat beiden er weer bij zijn.
Voor de jarigen is uitbundig gezongen en was er lekkers
bij de koffie. Na de koffie een bingo met leuke ronden
en prachtige prijzen helemaal in de sfeer van Sinterklaas.
Compliment aan Gerdie. Om 16.00 uur was er een warm
buffet van de Chinees, georganiseerd door Gerdie en
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En hopelijk tot ziens bij de nieuwjaarsreceptie waarbij
iedereen welkom is op woensdag 8 januari in ons verblijf ‘de Trekvogel’ aan de Adelaarslaan 1. Op de volgende woensdagmiddagen vanaf 13.30 uur hopen we weer
bij elkaar te komen: 22 januari, 26 februari, 25 maart,
8 april (paasmiddag), 22 april en de laatste van het seizoen zal zijn woensdagmiddag 27 mei.
Ik ga eindigen met de woorden “Heb het leven lief”
Herman Trots,
secretaris afdeling Apeldoorn
htrots@icloud.com

Eindhoven
Laat ik beginnen met u namens het bestuur het allerbeste
te wensen voor het nieuwe jaar en dat we gelukkig en gezond de komende jaren mogen doorbrengen.
We hebben de feestdagen weer achter de rug en er ligt
weer een jaar voor ons.

Agenda

Met het sjoelen en kaarten gaan we door op: 14 januari, 21 januari, 28 januari, 4 februari
Groetjes namens het bestuur van de BGV- afd. Eindhoven,
nogmaals de beste wensen en tot de volgende keer.
Jan Daverveld

Friesland
Op onze bijeenkomst 13 november j.l. kon de voorzitter
20 personen verwelkomen. Deze middag was bedoeld
om een film te vertonen van De Jantjes uit 1961. Hoe we
ook geprobeerd hebben er geluid bij te krijgen, o.a. nieuwe kabels, het kwam niet tot een resultaat. Dit zijn voor
ons noodsprongen, maar niet iedereen heeft hier begrip
voor. Je moet ook werken met een geluidsinstallatie die
in het gebouw aanwezig is. Jammer voor deze middag,
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maar het was niet anders. Hopelijk gaat het de volgende
keer wel goed. We hebben nu even tijd om de zaken te
regelen.
Omdat de contributie inning anders is geregeld en niet
meer via het pensioenfonds gaat, hebben tot nu toe 7
leden hun machtiging niet afgegeven of bedankt en zijn
vanaf 01.01.2020 geen lid meer.
Zo blijft er van een kleine afdeling weinig meer over. De
contributieverhoging is ook nodig. De porto gaat fors
omhoog. Hadden wij voorheen 2 soorten leden; leden en
ondersteunende leden. Vanaf 01.01.2020 zijn we allemaal
gewoon lid en betalen allemaal € 1,75 per maand. En we
ontvangen dan ook allemaal MP, behalve met meerdere
leden op 1 adres.
Als u de MP onder ogen krijgt, zijn de kerstdagen en de
jaarwisseling weer voorbij. Niet te min, wenst het bestuur
u veel geluk en voorspoed in het jaar 2020.
Wij hopen u weer in goede gezondheid te mogen begroeten op onze bijeenkomsten in 2020.
Deze bijeenkomsten zijn gepland op de woensdagen:
22 januari, 19 februari, 18 maart 15 april.
Namens het bestuur de V.

Groningen
Het is al jaren het gebruik dat afd. Groningen van de BGV
op de laatste vrijdagmiddag van de maand bij elkaar
komt. Helaas konden we vrijdagmiddag 29 november
niet terecht in het SSVG-gebouw “Het Prethoes”. Oorzaak
was de afbraak van de tijdelijke baileybrug en het gedeeltelijk indienststellen van de nieuwe tunnel voor de busbaan onder de Paterswoldseweg. Hierdoor was het Prethoes onbereikbaar. Maar we hopen vrijdag 13 december
weer bij elkaar te komen en dan niet om 14.00 uur maar
om 11.00 uur. We gaan er dan weer een gezellige dag van
maken met een bingo. Ik wil namens de afd. Groningen
iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond
2020 wensen.

Agenda

31 jan 2020: nieuwjaarsbijeenkomst met kaarten en
sjoelen
28 feb 2020: jaarvergadering met bingo
27 mrt 2020: kaarten en sjoelen
JJP

Haarlem
Geen kopij ontvangen.

Heerlen
Het is buiten (05-12-2019) vrieskoud en gaat de thermostaat in huis wat hoger. Het lijkt wel naar mate we ouder
worden, we grotere koukleumen worden. In mijn actieve
NS-dienst, deed ik mijn werk (HC) in niet meer dan een
uniform en colbert. Had ik het dan koud? Welnee! Dit
stukje is voor Met Pensioen uitgave januari 2020. Daarom
wil het bestuur van uw afdeling u de allerbeste wensen
voor 2020 overbrengen. Gelukkig begint het nieuwe jaar
met een schone lei, in alle opzichten.
Nu ik weer gelegenheid krijg om met u bij te ‘praten’ laat
ik u weten dat onze afdeling niet meer de nieuwsbrieven
per post doet toekomen. Als reden: de portokosten zijn
met ingang van januari helaas omhooggegaan. En omdat
u dit blad persoonlijk ontvangt, kan ik daar ons afdelingsnieuws in kwijt. Als penningmeester vrees ik ook dat de
retributie voor onze afdeling in negatieve zin zal worden
aangepast. Wat bedoel ik met retributie? Welnu, vanuit
het BGV-hoofdbestuur krijgen we om de 3 maanden een
bedrag toegestopt, dat heet retributie. Tijdens de onlangs
(05-11-2019) gehouden vergadering in Amersfoort, bleek
dat veel leden nog geen machtigingsformulier voor de
automatische incasso had ingezonden. Dat niet insturen
door een 40% van de huidige leden heeft gevolgen. We
gaan daardoor minder inkomsten krijgen. En dat heeft zeker gevolgen voor u als lid. Het kan betekenen dat u moet
bijdragen in een middag als afgelopen kerstviering. Daarom vanuit het bestuur de vraag: u geeft vaak aan goede
doelen en daar is niets mis mee. Maar vergeet dan de BGV
niet als goed doel. Uw voormalige collega’s komen nog
heel graag bij elkaar. Dat is niet onbelangrijk voor onderling contact. Ook al komt u zelf om wat voor reden dan
ook niet meer, u ziet de mensen achter de goede doelen
ook niet altijd. Maar u bent wel goed bezig. Dus….stuur
die machtiging nog even in. Zelfs nu! Het kan altijd. Laat
uw mantelzorger, kind of wie dan ook u even helpen. U
doet er goed mee. En wij als afdeling willen nog jaren
voort.
Graag ontmoet het bestuur u weer op de komende
woensdagmiddagen, vanaf 14.00 uur in de Spuiklep te
Heerlen.
Frans Evers

's-Hertogenbosch
Namens het bestuur wens ik iedereen een voorspoedig
en gezond 2020 toe. We hopen elkaar weer maandelijks
te ontmoeten in “Het Kikkertje”.
Onze laatste spellenmiddag 2019 was op 12 november.
Het was een gezellige middag met de nodige spanning.
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Ook de extra gratis bingoronde blijft populair.
Tussendoor maakten een drankje en een hapje het plaatje
compleet.

De activiteiten die in 2020 zullen gaan plaats vinden zijn
nog onder voorbehoud.

17 december was onze kerstviering.
Het kan haast niet anders dat deze bijeenkomst weer
sfeervol (en smakelijk) verlopen is. Dat leest u volgende
maand.

5 maart: jaarvergadering, in restaurant Int Brookx, In
het Broek 1, 6107 BG Stevensweert, aanvang 14.00 uur
23 april: opening seizoen in restaurant Int Brookx
In het Broek 1, 6107 BG Stevensweert
11 juni: uitstapje busreis verrassingsreis, vertrek Sittard
achterzijde station om 08.00 uur
13 augustus: busreis naar wordt nog bekend gemaakt,
vertrek Sittard achterzijde station om 08.00 uur
15 oktober: gezellige middag in restaurant Int Brookx,
In het Broek 1, 6107 BG Stevensweert, aanvang 14.30
uur met koffie en vlaai, daarna bingo met leuke prijzen
17 december: kerstviering in restaurant Int Brookx, In
het Broek 1, 6107BG Stevensweert

Dan kunt u nu de agenda of kalender pakken om het
volgende te noteren:
21 januari: bingomiddag
18 februari: jaarvergadering
10 maart:
spellenmiddag
7 april:
paasbingo
12 mei:
afsluiting seizoen
Op veler verzoek hebben we de muzikale bingo weer
vastgelegd.
Tot slot wil ik allen die in januari jarig zijn van harte feliciteren. De kop voor 2020 is eraf. Hopelijk tot ziens op 21
januari!!
Tot de volgende keer!
Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Als deze Met Pensioen bij u in de bus valt zijn we al in
2020 beland. Het bestuur van de afdeling Midden-Limburg wenst u en uw familie een voorspoedig en gelukkig
Nieuwjaar, maar vooral een goede gezondheid in 2020
toe. En dat wij u in het nieuwe jaar weer terug mogen zien
op onze festiviteiten. Het bestuur doet haar uiterste best
om het u naar uw zin te maken. Nu het eerste nummer
van het blad “Met Pensioen” van het jaar 2020 voor u ligt,
betekent het ook dat er weer een jaar voorbij is. Een jaar
waarin wereldwijd veel gebeurd is; ten goede maar ook
evenveel ten kwade. En lief en leed is gepasseerd, zoals de
leden die ons ontvallen zijn.
Natuurlijk worden er ook goede voornemens gemaakt,
immers het leven gaat door. Wij wensen u veel sterkte, geluk en gezondheid hierbij. In de najaarsvergadering van
de BGV werd door de voorzitter geopperd dat +/- 30%
van de machtingsformulieren voor incasso contributie
nog niet zijn teruggestuurd. Wilt u daar aandacht aan
schenken, of anders even laten weten wat u gaat doen.
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Agenda

De jaarvergadering wordt gehouden op 5 maart in restaurant Int Brookx Stevensweert aanvang is om 14.00 uur
(onder voorbehoud). Iedereen is van harte uitgenodigd.
In de volgende editie van Met Pensioen zullen de agendapunten komen te staan. U kunt zich ook opgeven voor
een bestuursfunctie. Aftredende bestuursleden zijn Wil
Kroon secretaris en bij de kascontrole lid Mevr. Pesgens.
Wil Kroon is herkiesbaar. Plannen voor het nieuwe seizoen
worden besproken. U kunt ook nog nieuwe plannen en
ideeën indienen bij bestuursleden tot de aanvang van de
vergadering.
Alle leden die in januari 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 hun een heel
prettige en mooie dag.
Tevens wensen wij u allen een heel gelukkig en voorspoedig 2020!!!!
De contactmiddag van februari is ook onze ALV. De concept-agenda is beschikbaar op de contactmiddag van
januari of verkrijgbaar via onze secretaris. Aanvullingen
op de agenda zijn t/m de 2de woensdag van januari mogelijk.
Op 18 maart kunnen we het planetarium te Toldijk bezoeken. Opgave op de contactmiddagen of via onze
bankrekening NL 66 INGB 0003 5073 22 t.n.v. BGV Oost
Gelderland o.v.v. planetarium. De kosten bedragen € 7,50;
bestuurders van auto's hoeven geen financiële bijdrage
te leveren.
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Het bestuur bereidt een bustocht voor die in mei van dit
jaar zal plaatsvinden. Heeft u nog ideeën voor deze tocht
laat het ons weten.
INDIEN U HET MACHTIGINGSFORMULIER VOOR DE CONTRIBUTIE NOG NIET HEBT INGESTUURD: DOE DAT SNEL.
Formulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris.
De contributie zal in 2020 € 1,75 per maand bedragen
voor iedereen! Het totale bedrag (€ 21.00) wordt in januari één keer automatisch geïnd. Per adres zal vanaf januari
één MP worden verstuurd.
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 8 januari. 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
Het regent en het waait behoorlijk hier in Dordt op 29 november dus tijd en gelegenheid om even achter de PC
te kruipen en weer wat te schrijven voor het januarinummer. Trouwens, een beetje rare uitdrukking “achter de PC
kruipen”. Niemand zit achter zijn PC want dan zie je alleen
maar draden, lijkt me ook wat moeilijk zitten op de grond,
want je zit voor je monitor. Een laptop of notebook is wat
anders, want die ligt over het algemeen plat voor je. Oké
dat was het, dus nu het nieuws.
De kerstbrunch is voorbij en hoe het is geweest kan ik nu
nog niet bekijken. Wat ik wel weet hoe het vorig jaar was
en dat wil ik even in herinnering brengen. De zaal was zoals gewoonlijk in kerstsfeer en de grote kerstboom prachtig opgetuigd. Tafels gezellig gedekt, bij ieder koffiekopje
lag een kersenbonbon en rood en groene bran-dende
kerstlichtjes. Zo rond twaalf uur waren de meeste gasten binnen en er werd al behoorlijk wat afgepraat. Gratis
koffie en ook nog een consumptiebon voor iets sterkers.
Circa half één heette ik iedereen welkom en gingen even
later de eerste gasten naar het buffet. Wat was er allemaal
te nuttigen? Er waren 2 vlees- en 2 huzarensalades. Versbereid door de slager. Dat doet deze man alleen in de
maand december. En mensen, wat waren deze salades
toch goed! Er was ruim voldoende voor iedereen, zelfs
nog voor een tweede keer. Verder nog zalm, paling, stokbrood, melk, karnemelk, jus d’orange en mandarijntjes.
Na de brunch werden twee gratis bingo’s gedraaid. De
eerste bingo stond in het teken van kerst met een goed
gevulde boodschappentas als eerste prijs; de tweede en
derde prijs waren vergelijkbaar. Ook waren er wat troostprijsjes. De tweede bingoronde was de VVV-bonnenronde
met waarden van 20, 15 en 10 €. Na een geslaagde mid-

dag ging iedereen rond half vier voldaan naar huis met
als laatste voor elk een doos kersenbonbons. En dat alles
voor de prijs van slecht € 5. In grote lijnen zal de kerstbrunch van december 2019 ongeveer hetzelfde geweest
zijn. De leden die zich niet hadden aangemeld, hebben
dit allemaal gemist afgelopen december. Dus mijn advies,
doe volgend jaar mee. Het is overdag dus voor uw reistegoed zal het geen invloed hebben.
Nog even de data voor dit jaar, 21 januari, 18 februari,
17 maart en als laatste 21 april 2020.
Als laatste: Iedereen een goed en gezond 2020 namens
de bestuursleden Cor, Lenie, Elly, Jaap en Kees.

Twente
Het nieuwe jaar is weer begonnen en onze secretaris Leis
Bos heeft samen met penningmeester Zwaan Stassen het
Jaarboekje samengesteld. Alle leden krijgen dit persoonlijk in de bus dankzij een aantal vrijwilligers. Noteer de diverse data in uw agenda en kom op onze activiteiten!
Leis Bos en Hans van de Vrede zijn beide behoorlijk ziek
geweest, maar gelukkig zijn ze goed opgeknapt. Ik zelf
ben al een aantal jaren (voorlopig) voorzitter en nu heb ik
te kennen gegeven dat ik er mee op moet houden i.v.m.
mijn gezondheid (allemaal ouderdomsklachten). Het zou
erg fijn zijn als een nieuwe kandidaat gevonden wordt!
Ik hoop jullie op onze gezellige woensdagmiddagen weer
te ontmoeten.
Netty Geerdink, (oud) voorzitter

Utrecht
Gelukkig Nieuwjaar! Helaas verdwijnen er veel oude tradities, maar de viering van Oud en Nieuw blijft gelukkig nog
steeds behouden. Juist de overgang van het oude naar
het nieuwe jaar geeft ons de gelegenheid om even terug
te zien op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en
het nieuwe jaar te beginnen met wensen en goede voornemens.
Nu het eerste blad voor het jaar 2020 alweer voor u ligt
willen wij als bestuur van de afdeling Utrecht u en de
uwen een voorspoedig, gelukkig maar vooral een gezond 2020 toewensen.
Vervuld met deze gedachten stellen wij het bijzonder op
prijs u persoonlijk de hand te mogen drukken en gezamenlijk een toost uitte brengen op het nieuwe jaar.
Wij nodigen u uit om dinsdag 7 januari het glas te heffen op het nieuwe jaar. Aanvang 13.30 uur.
Nadat de gebruikelijke nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld ligt het in de bedoeling om deze middag nog te
kaarten.
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Wilt u het komend jaar in een gezellige sfeer uw oudcollega’s ontmoeten? U kunt elke dinsdagmiddag bij de
BGV terecht op het volgende adres: Buurtcentrum Zuilen, Beatrixlaan 2a te Utrecht.
Dit adres is gemakkelijk te bereiken met het openbaar
vervoer. De stadsbussen lijn 3 en 5 stoppen voor de deur.
Kom gerust eens een keertje kennismaken.
Etta Eleveld, vz

verzorgde wat hem wonderbaarlijk goed afging. Tegen
kwart voor vier werd de bijeenkomst afgesloten en ging
eenieder weer voldaan naar huis.

Agenda

Donderdag 9 januari 2020 aanvang 13.30 uur
Donderdag 23 februari 2020 aanvang 13.30 uur (Jaarvergadering)
Donderdag 12 maart 2020 aanvang 13.30 uur

Venlo

Ton Vercruijssen

Omdat de kopij voor de editie Met Pensioen januari 2020
vóór 9 december bij de redactie in Utrecht moest zijn,
kunnen we geen verslag doen van de kerstdinch van 14
december jl. In het februarinummer hopen we terug te
komen op deze bijeenkomst.
Tevens vermelden we dan de datum van onze jaarvergadering. Het bestuur wenst u een goed en gezond 2020
toe!
Ina Plat

Zuid West
Januari 2020: voor u allen de beste wensen en een heel
gezond en voorspoedig Nieuwjaar namens het bestuur
van de afdeling Zuidwest. Volgens een eeuwenoude traditie hebben we deze wens al veel gehoord en gelezen.
Laten we ook proberen dit waar te maken en er te zijn
voor elkaar. Het zal het jaar van de waarheid worden want
in januari van dit jaar zal blijken, welke leden er graag met
de BGV door willen gaan en dat allemaal door de wet op
de privacy.
Maar laten we er samen een mooi jaar van maken.
Nog even een terugblik op onze bijeenkomst van 14 november. Door afwezigheid van de 1e en 2e voorzitter kon
de secretaris deze middag 37 leden welkom heten. Hij
begon met het vermelden van helaas weer drie overleden BGV-leden van de afdeling Zuidwest. Voor hen werd
een ogenblik stilte gehouden en werden de nabestaanden sterkte toegewenst in deze moeilijke dagen. Voor de
maand november kon hij drie jubileumjarigen feliciteren.
De volgende mededeling ging over de najaarsvergadering in Amersfoort van 5 november 2019, maar die heb ik
al in het vorig verslag vermeld.
Het verslag van de kerstbijeenkomst op 19 december
2019 komt in het volgende nummer van Met Pensioen te
staan, daar ik dit stuk op 28 november 2019 schrijf.
Hierna was het weer tijd voor de bingo en het loterijspel
met leuke prijzen. Moet nog vermeld worden dat Jan de
loterij (zonder dat hij het in de gaten had) in zijn eentje
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Zwolle
Er is weer een jaar voorbijgegaan en we beginnen met
een nieuw kalenderjaar 2020. In de administratie van de
BGV is nergens een datum te vinden van de exacte oprichting van de afdeling Zwolle. Nu wordt 2020 gezien als
het jaar waarin de afdeling Zwolle haar 60-jarig bestaan
gaat vieren. Hoe we dat gaan doen weten we nog niet.
Door alle perikelen rond de betaling van de contributie
willen we eerst afwachten wat er overblijft aan leden. Wel
hebben we iemand benaderd en die is inmiddels bezig
om voor ons uit te zoeken wat de juiste oprichtingsdatum van onze afdeling is. Het bestuur zal u hiervan op de
hoogte houden.
Waar we wel achter staan zijn de goede wensen voor iedereen en wanneer het eind van het komend jaar aanbreekt, we onder het genot van een oliebol kunnen zeggen: “het was weer goed en er zijn geen grote problemen
geweest”. Want als je om je heen kijkt moet je constateren
dat we allemaal op leeftijd beginnen te komen en dat
daarmee ook de ongemakken er zijn; met name op het
gebied van gezondheid. Wanneer je dan aan het eind
kunt zeggen dat er geen problemen zijn geweest dan zijn
we gelukkige mensen. Dat is wat het bestuur u allen voor
het komend jaar toewenst. Weinig, maar het liefst helemaal geen problemen.
Het oude jaar is afgesloten met een extra grote prijzentafel bij de verloting (40 prijzen in plaats van de standaard
20 prijzen), lekkere hapjes en iedereen die aanwezig was
ging in elk geval met iets naar huis voor de feestdagen.
Voor 2020 staan 8 januari (tevens de gelegenheid om
onder het genot van een hapje elkaar het beste toe te
wensen), 5 februari (ook de jaarvergadering met hopelijk aanvulling op ons bestuur), 4 maart, 8 april en 6 mei
genoteerd.
Graag veel plezier en tot ziens op woensdag 8 januari
2020.
Jan Post

Colofon

Woordzoeker

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
Rob Peijs
Tel. 06-44964216
E-mail: r.peijs@icloud.com
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 februari 2020
Sluiting kopij 10 januari 2019
Verschijningsdatum 4 februari 2020
Nummer maart 2020
Sluiting kopij 7 februari 2019
Verschijningsdatum 3 maart 2020

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing November - Napoleonstreek
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:
J.W.M. Koelstra
Leeuwarden

ficiat!

rte pro
Van ha

Bij inzending via E-mail graag de volgende gegevens vermelden:
Maand en puzzeloplossing, Naam, Adres, Postcode en Woonplaats
15

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
A. Eleveld
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
Sloetsweg 192H
Rijsenborch 33
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
7556 HV
4132 HK
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
06-40714947
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4548471

Heerhugowaard
Amersfoort
Assendelft
Apeldoorn
Eindhoven
Hilaard
Hoogezand
Haarlem
Heerlen
's-Hertogenbosch
Eijsden
Elsloo
Dordrecht
Hengelo
Vianen
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

