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In Memoriam
Amsterdam
W.J. Boon 21-09-2019, 91 jaar
Eindhoven
J.A.M. van Gent, 88 jaar
Groningen
E.T. Hulshof 29-09-2019, 70 jaar
Heerlen
C. Posset 24-12-2019, 88 jaar

Maastricht
G.H. Soudant 16-12-2019, 91 jaar
G.F.J. Paquaij, 87 jaar
Rotterdam-Den Haag
W. van Duyn - van Duijvenvoorde 28-042019, 96 jaar
Zuid-West
A.M.V. Angelina 12-11-2019, 75 jaar
J.P.A. Reniers 13-11-2019, 71 jaar

Welkom
Maastricht
G.P.H. Cox

Zwolle
J.J. Wittemberg

Van uw voorzitter
Vanmorgen, 8 januari 2020, hebben
we een DB-vergadering gehad. Het
gevolg is dat ik na de vergadering
enigszins depressief aan mijn PC zit
te werken. Want zoals u weet hebben
we in het hoofdbestuur al 2 vacatures,
een 2e voorzitter en een 2e secretaris.
Maar vanmorgen heeft Jos Koenders
in de vergadering meegedeeld dat hij
de functie van ledenadministrateur
na het overlijden van Harry van Rooijen, tijdelijk op zich genomen heeft.
Maar besloten heeft dat hij er binnen
niet al te lange tijd mee wil stoppen.
En hij vraagt mij aan wie hij het ledenbestand kan overdragen. Nou daar
had ik even niet op gerekend. Ook al
omdat Jos de zaak goed op de rails
gebracht heeft. Dus bij deze vraag ik
weer een vacature in het hoofdbestuur uit!!
Voor de lijst voor te kiezen BGV-leden
voor het Verantwoordingsorgaan van
het nieuwe fonds hebben we intussen
2 gegadigden. Ik hoop dat er na het
lezen van het stuk van Sjef Marcelis
in MP 12 toch nog meer gegadigden

zich opgeven. Let wel het is zwaar,
maar wel erg bevredigend werk.
Via deze weg wil ik toch alvast Jos
Koenders bedanken voor het vele
werk wat hij verricht heeft om de ledenlijst weer up to date te krijgen.
Tijdens de Voorjaarsvergadering eind
april hoop ik aan de vergadering personen voor te stellen voor de eerdergenoemde functies.
Dus nogmaals er zijn 3 vacatures in
het hoofdbestuur:
1. ledenadministrateur
2. 2e voorzitter
3. 2e secretaris
Waarbij de ledenadministrateur momenteel de grootste voorrang krijgt!!!
Dus mensen geef u op. Het belangrijkste is dat u enige kennis van Excel
hebt. Zo niet en je bent enthousiast,
dan kun je altijd nog een cursus volgen. Zonder ledenadministrateur zijn
we natuurlijk nergens!!
Jan Sletterink

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Van de redactie

H

et is alweer 10 januari als ik deze
bijdrage uit mijn laptop probeer
te wrochten. Een maand vol met
feestelijkheden. Goed om de banden met familie en vrienden op te
frissen. Ook een maand om eens terug te blikken over het voorbije jaar
met voor iedereen hoogte- en dieptepunten; een ideale tijd om vooruit
te blikken.
Wat staat ons te wachten in dit komende jaar waarin onze wereldleiders ieder hun eigen koers gaan varen. En wat dichter bij huis zal er wat
meer rekening worden gehouden
met ons als gepensioneerden of zijn
we voor de politiek een lastige groep
met weinig macht om veranderingen door te duwen. Een groep om
geen rekening mee te houden. Misschien kan de Koepel Gepensioneerden (voorheen KNVG en NVOG) druk
gaan uitoefenen om de teloorgang
van ons pensioenstelsel te stoppen.
De nieuwe Koepel Gepensioneerden (KG) zal zo’n 300.000 gepensioneerden en indirect alle drie mil-

joen gepensioneerden in Nederland
vertegenwoordigen. Bij de KG zijn
ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, waaronder
de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel, net als KBO-Brabant en de Federatie van Algemene
Senioren Verenigingen (FASv).
Maar het is niet alleen kommer en
kwel. Met onze penningmeester waren we uitgenodigd voor het kerstgebeuren van de afd. Zutphen van

de BGV om dit samen met hen te vieren. Nou ik kan je verzekeren dat ze
daar een feestje kunnen bouwen. We
werden zeer gastvrij ontvangen en
het was erg gezellig. Eén minpuntje:
Marco en ondergetekende gingen
zonder prijzen naar huis. Maar dit
werd ruimschoots goed gemaakt
met een geweldig stampottenbuffet,
werkelijk voortreffelijk. Ook namens
Marco hartelijk bedankt Zutpen.
Jan Westerhuis

Aanpassing Tarieven Reisfaciliteiten Sociale Eenheid in 2020

Tarieven Reisfaciliteiten
Hierbij de tarieven van de Reisfaciliteiten voor gepensioneerden per 1-1-2020. De tarieven zijn met 1,5% verhoogd
(algemene prijsstijging NS):
• Eigen bijdrage per persoon voor 2e klas: € 4,30
• Eigen bijdrage per persoon voor 1e klas: € 8,07
• Vrij reizen budget in de daluren per persoon per kalenderjaar: € 430,00
Er zijn inhoudelijk geen veranderingen in de regeling voor gepensioneerden per 1-1-2020.
Zie de website van de BGV: https://bgvov.webs.com/reisfaciliteit-gepensioneerd.
Jan Sletterink
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Station Zutphen
H
et eerste station van Zutphen
werd geopend in 1865. Het
oorspronkelijke station was een
station type SS-tweede klasse, in
opdracht Maatschappij: SS (Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen). Architect was K. H.
van Brederode. Geen hoog aangeschreven architect, maar dat werd
door de staat niet van belang geacht. Men bouwde eenvoudigweg
naar de smaak van de tijd en voor
de rest ging het er vooral om dat de
gebouwen economisch, deugdelijk en functioneel waren. Het oorspronkelijke station werd op 14 oktober 1944 zwaar beschadigd, toen
geallieerde vliegtuigen de IJsselbrug probeerden te bombarderen.
Het bombardement op Zutphen
verwoestte een woonwijk ten zuiden van het station en kostte ruim
honderd mensen het leven. Het
station heeft nog tot 1952 dienstgedaan. Na voltooiing van het
nieuwe station, is het oude station
gesloopt. Het nieuwe (huidige) stationsgebouw is een ontwerp van
H.G.J. Schelling en kwam gereed in
1952. Het is nu een rijksmonument.

Station Zutphen is het enige Nederlandse station met aparte OV-chipkaartlezers voor drie vervoerders
(NS, Arriva en Syntus/Blauwnet).
Zutphen is een echte Hanzestad.
Toen Amsterdam en Rotterdam tijdens de middeleeuwen nog kleine
dorpjes waren, hadden onze Hanzesteden in het oosten van Neder-

land zich al ontwikkeld tot machtige handelscentra. Vierhonderd
jaar lang werkten zo'n 200 Hanzesteden samen binnen een Europese Unie 'Avant la lettre'. De handel
ging grotendeels over zee met de
eerste vrachtschepen van de middeleeuwen, de kogges.
In de Middeleeuwen stond Zutphen al bekend als een eigenzinnige Hanzestad. In het oude centrum
waan je je in de Middeleeuwen.
Naast torens zijn het de historische pakhuizen, koopmanshuizen,
kerken, hofjes, pleinen, straten en
stegen die de sfeer van de stad
bepalen. Voeg daar de ligging aan
de IJssel en de Berkel aan toe en
je hebt het ideale plaatje van een
Hanzestad compleet. Een geweldig
stukje historie dat deze steden veel
welvaart heeft gebracht.
Tijdens een stadswandeling of
fietstocht ontdek je de bijzondere
plekjes van Zutphen. Of pak de
fluisterboot, dan zie je de Hanzestad van een heel andere kant.
Kortom een bezoekje waard.
Jan Westerhuis
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Uitnodiging reünie Amsterdam 2020
Beste oud-collega,
De datum van de reünie van 2020 is weer bekend. De datum van indiensttreding ligt voor de één in een ver verleden en voor
de ander iets minder ver. Maar allemaal hebben we nog herinneringen aan onze loopbaan bij NS. Die oude ervaringen delen
met anderen en praten over gebeurtenissen van het afgelopen jaar, dat kan prima op onze jaarlijkse bijeenkomst.
En daarom nodigen wij u uit voor de reünie op:

Zaterdag 4 april 2020 van 14:00 – 17:00 uur
in de 1e Klas Pub van Grand Café Restaurant 1e Klas op station Amsterdam Centraal bij spoor 2b
U kunt zich aanmelden door overmaking van niet € 15,00 maar € 10,00 op rekeningnummer NL 29 INGB 0683 0065 68 t.n.v. H. de Jong
met als mededeling uw eigen woonplaats.
Wij ontvangen uw betaling graag vòòr 30 maart 2020. Op onze website staat meer informatie over de reünie. www.reunieasdcs.nl

Vanuit het VerantwoordingsOrgaan (VO)
Deze bijdrage voor Mijn Pensioen het maandblad van de BGV, gaat voornamelijk over de stand van zaken en wat er op korte termijn op ons afkomt.
De stand van zaken op dit moment,
half januari 2020, is dat we genoten
hebben van een korte rustpauze (vakantie) en met frisse moed 2020 zijn
aangevangen. Ook voor u als lezer,
wens ik u alle goeds voor 2020, vooral een goede gezondheid!

22 januari Roermond, 27 januari Breda, (daar zult u mij ook als toehoorder namens het VO van SPF treffen),
30 januari Drachten, 3 februari Breukelen, 6 februari Hoorn, 12 februari
Ridderkerk en 20 februari Ugchelen
(Apendoorn).

Ik wil jullie graag wijzen op de fusiebijeenkomsten die de komende
maanden worden gehouden. Deze
bijeenkomst worden georganiseerd
door het bestuur van de twee fondsen, SPF en SPOV en zijn bedoeld
voor deelnemers, gepensioneerden
en slapers van de twee fondsen.
Voor SPF zijn de volgende bijeenkomsten gepland op:

Ik roep u graag op om deze bijeenkomst te gaan bezoeken. Er wordt
dan door leden van het bestuur (vaak
de voorzitter), uit de doeken gedaan
waarom deze fusie gaat plaatsvinden
op 1 april 2020 en hoe we nu verder
gaan. U kunt het bestuur vragen stellen en om toelichting verzoeken over
eventuele onduidelijkheden.

20 januari Amsterdam, 5 februari
Breukelen, 17 februari Breda, (daar
zult u mij als toehoorder namens het
VO van SPF treffen), 19 februari Wassenaar, 9 maart Roermond, 10 maart
Almelo en 12 maart Drachten.
Voor SPOV zijn de volgende bijeenkomst gepland:

Er zijn bij deze bijeenkomst ook leden
van het (VO) Verantwoordingsorgaan
die ook bereid zijn, om vragen die het
VO aangaan, te beantwoorden.
Geen indexatie
Zoals u met een persoonlijke brief
is duidelijk gemaakt, is er voor ons
gepensioneerden voor 2020 geen
mogelijkheid voor het bestuur om

te indexeren. De dekkingsgraad per
31 december 2019, (is de peildatum)
was minder dan 110%, en dit laat een
indexatie volgens de wettelijke regels niet toe. Jammer, in 2019 was er
wel ruimte om te indexeren, hoe minimaal deze ook was. Mogelijk in de
nabije toekomst, als er sprake is van
de uitwerking van het nieuw pensioenakkoord is er met verandering
van de wettelijke regels, meer ruimte
om te indexeren. Ik hoop het met u!
Voor wat betreft het nieuwe Pensioenakkoord: er wordt hard gewerkt!
De Stuurgroep (Sociale partners gezamenlijk met medewerkers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en
de daaronder ingestelde Klankbordgroepen zijn hard in de weer om de
hooflijnen verder uit te werken.
Ook zijn er onderwerpen ter internetconsultatie voorgelegd zoals “Wet
opname bedrag ineens, RVU-heffing
(boete voor werkgever bij de Regeling Vervroegd Uitreden) en verlofsparen”. Met name de Pensioenfederatie heeft naar aanleiding van deze
internetconsultatie gereageerd. Zie
hiervoor de website van de Pensioen5

federatie (dit is een overkoepelende
organisatie van Pensioenfondsen en
verzekeringen die Pensioenen in hun
portefeuille hebben).
Ook heeft Minister Koolmees van
SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een planning bekend gemaakt
dat uiteindelijk resulteert in uitwerking van het nieuwe Pensioenakkoord tot een stelselhervorming.
Deze planning luidt:
September 2019 - voorjaar 2020 uitwerking door stuurgroep;
Zomer 2020: hoofdlijnen uitwerking
naar parlement;
Tweede helft 2020: wetsontwerp
(consultatie, toetsen en advisering);
2021: parlementaire behandeling
wetsvoorstel in de 2e en 1e kamer;
2022: wettelijk kader stelselhervorming en transitie gereed.

Kort samengevat er moet nog heel
wat gebeuren willen we dit halen!!
Verantwoordingsorganen van
SPF en SPOV
Er is een verkiezingscommissie samengesteld uit de beide besturen
en de beide VO’s die de verkiezingen
gaan voorbereiden en gaan organiseren. Op 27 januari 2020 komt deze
commissie voor de eerste keer bij
elkaar. Omdat zorgvuldigheid bij de
beide besturen en bij de beide VO’s,
zeker bij verkiezingen, een belangrijk criterium is, is nu al te voorzien
dat het nieuw te kiezen VO niet per 1
april 2020 geïnstalleerd kan worden
maar iets later, waarschijnlijk 1 mei
2020.
Omdat na 1 april 2020, de beide VO’s
geen bestaansrecht meer hebben
komt er, waarschijnlijk voor die ene
maand, dan een transitie, (overbrug-

gings-) VO. Dit VO is een afvaardiging
van de huidige twee VO’s, die deze
afvaardiging in hun beide vergaderingen hebben vastgesteld. Na de
eerste bijeenkomst van de verkiezingscommissie zal er een brief gaan
naar organisaties, (bijvoorbeeld onze
BGV), vakbonden en werkgevers,
waarin bekend wordt gemaakt dat er
verkiezingen voor een nieuw VO op
komst zijn. Willen zij aan deze verkiezingen deel nemen, dit per omgaand
aan de verkiezingscommissie bekend te maken.
En dan wordt het spannend, wie stelt
zich kandidaat en wie wordt gekozen, ik hoop een aantal BGV-leden!!
Dit was mijn bijdrage voor deze keer,
graag tot een volgende gelegenheid.
Sjef Marcelis, VO-lid namens de BGV

Fiscale weetjes aangiftejaar 2019
Afbouw “Hillen-regeling”
Met ingang van 2019 is een begin gemaakt met de afschaffing van de “Hillen-regeling”. In het kort houdt dit
in dat als u geen of een kleine hypotheek heeft het saldo
van de aftrek van de hypotheekrente en het eigen woning forfait resulteert in een bijtelling in Box 1.
In dat geval zorgt de “Wet-Hillen” ervoor dat u recht krijgt
op een aftrekpost ter grootte van die bijtelling. U vindt
dit terug in uw aangifte onder het kopje: “aftrek wegens
geen of geringe woningschuld”. Zodoende werd er, tot
2019, geen extra belasting, in Box 1 geheven.
In de aangifte van 2019 wordt echter een begin gemaakt met de afschaffing van deze regeling. Hierdoor
gaat u weer belasting betalen over de eigen woning als
de hypotheek geheel of grotendeels is afgelost.
Gelukkig wordt deze regeling niet ineens afgeschaft
maar wordt hij in kleine stapjes geleidelijk afgebouwd
tot in 2048. In 2019 heeft u nog recht op 29/30 deel van
de regeling, in 2020 28/30 deel enzovoorts. Met name
voor woningen met een WOZ-waarde die hoger is dan
€ 1.000.000 zal het nadeel oplopen, zeker als de hypotheek is afgelost.
6

De ouderenkorting
De heffingskorting voor AOW-ers kent vanaf 2019 een
geleidelijke afbouw van maximaal € 1.596 tot € 0 voor
de hogere inkomens: tot een persoonlijk verzamelinkomen van € 36.783 is de korting maximaal, dus € 1.596.
Vanaf € 36.783 wordt de ouderenkorting afgebouwd
met 15% tot een verzamelinkomen vanaf € 47.423, dan
is deze € 0.
Heffingsvrij vermogen Box 3 in 2019
Deze bedraagt € 30.360 per persoon en met fiscaal partner € 60.720.
Uitbetaling arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting geleidelijk afgeschaft
Per 1 januari 2019 worden deze belastingkortingen aan
de minstverdienende partner geleidelijk afgeschaft.
De uitbetaling wordt ieder jaar lager en stopt in 2023.
In 2019 wordt nog 26,667% van het bedrag uitgekeerd
aan de minstverdienende partner.
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Afbouw hypotheekrente
Voor inkomens hoger dan € 68.507 bedraagt het tarief
van de hypotheekaftrek 49% in 2019.
Vrijwilligersvergoeding 2019
De belastingvrije vrijwilligersvergoeding stijgt: voor 23
jaar en ouder mag de vergoeding maximaal € 5 per uur
bedragen. Met een maximum van € 170 per maand en
€ 1700 per jaar.

Monumentenaftrek afgeschaft
Woont u in een erkend Rijksmonument dan mag u in
2019 geen onderhoudskosten meer aftrekken in de
aangifte.
De aftrek is in 2019 vervangen door een subsidievestrekking. Meer info vindt u op de site van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (dossier: Subsidies).
Rob Peijs

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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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Het is vandaag 6 januari 2020, alweer een jaar voorbij. Ik
hoop dat iedereen leuke feestdagen en een mooie jaarwisseling heeft gehad. Persoonlijk vond ik het vuurwerk vreselijk hard en de mist deed ook geen goed om het een beetje
te kunnen zien.
Namens het bestuur van de afdeling Alkmaar een voorspoedig en gezond 2020 toegewenst en dat we maar gezellige
soosmiddagen zullen hebben.
Op 13 januari hebben we de nieuwjaarsbrunch, dus als u dit
leest hebben we dat ook alweer gehad.
Bij de volgende soosmiddag op 10 februari beginnen we
met de jaarvergadering. Aansluitend gaan we dan weer verder met de gebruikelijke activiteiten.
Verder wil ik u mededelen dat de soosmiddag in april een
week is vervroegd. Dit i.v.m. Pasen, dus van 13 naar 6 april.
Verder worden alle jarigen in februari van harte gefeliciteerd
en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Dit is alles wat ik u wilde mededelen, daarom hartelijk gegroet en tot ziens op 10 februari in ons verblijf "De Terp" te
Alkmaar. Ik hoop dat wij u in groten getale mogen begroeten.

Agenda

10 februari, 9 maart, 6 april en 11 mei aanvang 13.30 uur.

Hans van Westrienen

Amersfoort
Ik schrijf dit stukje begin januari. De oliebollen zijn op en
het vuurwerk is afgestoken. Als ik het goed begrepen heb
is er voor 77 miljoen de lucht ingegaan. Van het winterweer
is nog niet erg veel te merken. Onze vorige contactdag was
de kerstbijeenkomst. Hier hadden 34 leden zich voor opgegeven. Het was een gezellige dag die om 11.00 uur begon.
Eenieder heeft weer genoten van een warm en koud buffet en ging met een voldaan gevoel weer huiswaarts. Nu op
naar de diverse nieuwjaarsbijeenkomsten, zoals de contactmiddag op 16-1-2020. Daar hoop ik de aanwezigen weer de
beste wensen te kunnen meegeven voor 2020.

Agenda

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
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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
(jaarvergadering) van 13 februari 13.30 uur in Railzicht.

Jan Beitsma

Amsterdam
Als ik dit stukje proza aan mijn laptop toevertrouw is het 2
januari. Het nieuwe jaar 2020 heeft zijn intrede gedaan. Het
geknal is grotendeels weer achter de rug. De huisdieren hebben het een poos moeilijk gehad, maar kunnen nu weer tot
rust komen, zoals mijn hondje Coco.
We blikken nu vooruit naar de bijeenkomst op donderdag 20
februari, de dag van de ledenvergadering. We beginnen om
13.00 uur met de vergadering, meteen daarna de gebruikelijke spelletjes bingo. Na de pauze zal het echtpaar Dudart
een lezing over EHBO voor ons verzorgen. Op donderdag 19
december mochten wij als bestuur 20 personen welkom heten om deel te nemen aan de kerstviering. Waaronder ook
ons nieuw lid mevrouw van Dijk, die na afloop mededeelde,
dat ze het erg gezellig had gevonden en zeker vaker terug
zal komen. Samen met het bestuur en onze barmedewerkster Ineke kwamen we op een totaal van 27 personen. Voor
de pauze bingo, daarna een verloting. De penningmeester
en echtgenote hadden weer zoals altijd voor leuke en uitgebreide prijzentafels gezorgd, waarvoor ze een welgemeend
applaus mochten ontvangen. Intussen had een cateraar diverse heerlijke etenswaren voor ons binnengebracht, waar
we via een lopend buffet van mochten genieten. Het was
goed verzorgd en we hebben geen klachten gehoord; het
was erg smakelijk. Ook dit was geregeld door de penningmeester. Een geslaagde kerstviering, ook doordat de meeste
deelnemers wel met een of meerdere prijsjes huiswaarts
keerden.
Tot slot van dit verhaal nog even dit: tijdens de ledenvergadering zijn van het bestuur aftredend de voorzitter en de coördinator activiteiten; beiden zijn herkiesbaar. U kunt zich nog
verkiesbaar stellen voor deze functies door zich voor aanvang
van de vergadering te melden bij het huidige bestuur. À propos: er is nog steeds een vacature voor de functie van 2e secretaris, wie meldt zich aan. Het is een heel verhaal geworden,
maar meer nieuws heb ik niet.

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Ik groet u en wij als bestuur hopen u allen op donderdag
20 februari te mogen begroeten in ons verblijf te Duivendrecht.
Kor Stuut

Apeldoorn
Wij hopen dat iedereen een goede jaarwisseling heeft genoten met allen die hen lief zijn. Dat 2020 maar een gezond en
een gelukkig jaar mag worden en dat we weer van elkander
mogen genieten. 2019 was voor onze club een gezellig jaar.
Jammer dat Ria wegens haar gezondheid niet aanwezig was.
Zoals het er nu uitziet, kunnen we haar binnenkort misschien
wel weer verwachten. Onze 100-jarige hebben wij op haar
verjaardag bezocht met een prachtig bloemstuk namens de
BGV; ze vond het geweldig. Met Corrie ging het nog niet zo
goed, ze ging niet mee naar de kerstmiddag.
Op 18 december hebben we onze kerstmiddag gevierd met
een geweldige verrassing. We moesten ons om 11.45 uur
melden bij Hotel Van der Valk, waar wij getrakteerd werden
op een heerlijke lunch, aangeboden door hoofd-bingo waarvan wij allen heerlijk hebben genoten. Gerdie hartelijk dank.
Wij hopen dat iedereen in het nieuwe jaar weer aanwezig zal
zijn. De volgende datums zullen wij weer bij elkaar zijn:
26 februari, 25 maart, 8 april paasmiddag, 22 april, de
laatste van het seizoen zal zijn 27 mei.
Ik ga eindigen met de woorden “Heb het leven lief”
Herman Trots,
secr. afd. Apeldoorn
htrots@icloud.com

Eindhoven
Vanaf de bestuurstafel geen nieuws.
Met het sjoelen en kaarten gaan we door op:
11 februari, 18 februari, 3 maart, 10 maart
Jan Daverveld

gadering ontvangen en een lijst met geplande datums voor
de bijeenkomsten in 2020.
Wij hopen u op de geplande data in goede gezondheid te
mogen begroeten.
Nog nooit geweest? Kom eens langs, Wijnhornsterstraat 88,
NS-terrein te Leeuwarden.
Gepande data op woensdagmiddagen om 14.00 uur op 19
februari, 18 maart en 15 april.
Namens het bestuur tot ziens, de V.

Groningen
De voorzitter Bouko Bandsma kan voor deze kerstbijeenkomst 18 personen welkom heten. We gaan vandaag meerdere keren bingo spelen voor vleesprijzen. Afgesproken
wordt dat er per fam. maar één prijs mag worden opgehaald,
om te voorkomen dat de één met veel prijzen naar huis gaat
en een ander niets heeft. Om mee te mogen spelen moet
men per ronde € 0,50 betalen. Wel houden we aan het eind
van de bijeenkomst nog een gratis ronde. Reind en Tineke
hebben weer voor een Chinese maaltijd gezorgd. Maar voor
we gaan eten, gaan we eerst een ronde bingo spelen. Na
deze ronde is het tijd om te gaan eten en dat laten we ons
goed smaken. Na het eten gaan we weer een paar ronden
bingo spelen. Als laatste is er de gratis ronde. En als sluitstuk
is er nog een verloting waar 2 prijzen te winnen zijn in de
vorm van een rollade. Ieder lid kreeg als afsluiting nog een
rollade mee naar huis voor de komende feestdagen. Bouko
sluit de bijeenkomst nadat hij Tineke en Reind heeft bedankt
voor hun inzet achter de bar, de aankleding van de zaal en
voor het eten. Bouko vindt dat we terug kunnen zien op een
leuke en gezellige bijeenkomst, wenst ons fijne kerstdagen
en een goede jaarwisseling en hoopt ons weer te zien op 24
januari dan gaan we kaarten en sjoelen.

Agenda

28 februari: jaarvergadering en bingo
27 maart: kaarten en sjoelen
24 april: bingo

Friesland
Onze bijeenkomst was op 18 december 2019. Deze middag
werden er eerst 6 ronden bingo gespeeld. Voor de rijtjes
prijs was een pakket levensmiddelen aangekocht en voor de
volle kaart 6 rollades à 3 pond. De spelregels zijn door het
bestuur aangepast, zodat niemand met meer dan 1 rollade
naar huis ging.
De tweede helft van de middag hadden we een koffiemaaltijd gepland met lekkere salades. Voor deze middag werd
aan de bezoekers € 7,50 p.p. gevraagd. Erna volgde nog een
gezellige nazit. De voorzitter wenste eenieder goede kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling.
Via PostNL hebben alle leden een agenda voor de ledenver-

JJP

Haarlem
Alweer het jaar 2020; tjonge, wat gaat de tijd hard. In december 2x bijeen geweest op de eerste woensdag en 18 december weer voor de eindejaarviering. Dit met een gezellige
bingo met extra mooie prijzen en na afloop met elkaar borrelen en een diner. Het was een mooie afsluiting van het jaar.
Op naar 2020 en kijken wat dit ons gaat brengen. Ik wens u
allen met onze vereniging een mooi jaar met veel activiteiten
en gezellige bijeenkomsten. Ons gebouw in Haarlem heeft
een opknapbeurt gehad met nieuwe verhoogde toiletten en
het schilderwerk is ook aangepakt. We gaan dan ook er nog
9

jaren plezier van hebben met zijn allen. Ook voor nieuwe
leden: u bent van harte welkom in ons mooie gebouw aan
het staten bolwerk 60 Rood in Haarlem, vlak bij het station. Ik
hoop u allen te zien op onderstaande data.
Wist u dat er ook mogelijkheden zijn om nog lid te worden
van de klaverjasclub op de laatste dinsdag van de maand
aanvang 19.30 uur u bent welkom.

Agenda

De volgende bingo middagen tot de zomervakantie zijn
op: woensdag 5 februari, woensdag 4 maart, woensdag
1 april, woensdag 6 mei
Paul van Hout

Heerlen
Half december 2019 was er in ons verenigingslokaal een gezamenlijke kerstviering. Georganiseerd door de beide besturen van de SSOVH sectie Senioren en de BGV afdeling Heerlen. Het was tevens ook onze laatste inloopmiddag van 2019.
Nu eens even geen biljarten, darten, kaarten, tafeltennissen
of sjoelen. Nadat de zaal in kerstsfeer was gebracht, kwam
het Schunck dameskoor uit Heerlen binnen druppelen. Na
onderling even met elkaar bijbabbelen, gingen de niet zo
piepjonge dames het podium op om hun stemmen warm
te zingen. Iets voor 14.00 uur zijn de aangemelde leden van
de verenigingen in de Spuiklep en worden er al snel groepjes gevormd die bij elkaar gaan zitten. Een geroezemoes van
gesprekjes die men nog even kon voeren. Als de klok bijna
14.15 uur aangeeft, neemt de voorzitter van de SSOVH sectie
Senioren het woord. Helaas heeft hij geen welluidende stem,
was de microfoon defect en moest het naturel doen. De
voorzitter heette iedereen van harte welkom en met name
het Schunck dameskoor uit Heerlen onder leiding van Esther
Zaad, die het koor begeleidde met een handzame piano. De
enige man die bij het koor is aangesloten, was Bert met een
bijzondere stem, tot buiten wel te horen. Hij kletste de diverse kerstliederen uit even zovele landen, Estland, Duitsland,
Engeland, Amerika en jawel ook uit Nederland, aan elkaar.
In de pauze deelden de vrijwillige dames en een enkele man
kerststol en koffie of thee uit. Ook een chocolaatje mocht er
bij. Dat de dames van het koor wat voorzichtig waren met de
traktaties, werd snel uitgelegd. Chocolade gaat aan de keel
kleven en daarmee doet het een aanslag op de stembanden.
De leden vonden het prima, de overgebleven chocolade en
sneetjes kerststol gingen dankbaar door eigen kelen. Toch
gaat zo’n prachtige middag jammer genoeg weer snel voorbij. De voorzitter nam weer het woord en bedankt iedereen
voor het aanwezig zijn en vooral het koor. Veel leden gingen
huiswaarts, maar een enkele bleef nog even napraten onder
het genot van een pilsje of wat sterkers. Het bestuur van de
beide senioren clubs kunnen tevreden zijn. Op de microfoon
na, ging er niets fout.
Frans Evers
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's-Hertogenbosch
Het jaar 2020 is begonnen; even terugkijken naar eind 2019.
We sloten dit af met de kerstviering. We hebben als kleine
groep van maar 33 personen een gezellige middag gehad
met heerlijke vlaai bij de koffie, spannende bingo, tussendoor een hapje, borreluurtje en als afsluiting weer een voortreffelijk dinerbuffet. Iedereen ging tussen 19.30 en 20.00
uur voldaan en tevreden huiswaarts.
Bij het naar huis gaan kreeg iedereen ook weer het bekende
zakje luxe kerstbonbons. Jammer dat er zich zo weinig leden
hadden aangemeld maar dat veranderde niets aan de fijne
kerstsfeer.
Op 21 januari was er alweer een bingomiddag, volgende
maand een verslagje.
Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op
dinsdag 18 februari aanvang 14.00 uur.
Conform de aftredingscyclus is in 2020 aftredend: mevr.
Berthy van den Broek; zij stelt zich herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden ingediend door minimaal drie leden. Dit dient schriftelijk te geschieden en er moet een schriftelijke bereidverklaring van
de kandidaat zijn bijgevoegd.
Op de dan te verstrekken agenda zijn de te behandelen onderwerpen aangegeven, zoals de verslagen van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Uiteraard komt ook het
financieel overzicht 2019 en de begroting 2020 aan de orde.
Na afloop van de vergadering zal er 2x een gratis bingoronde worden gespeeld.
De overige maandelijkse activiteiten zijn bij jullie allemaal
inmiddels bekend!
Sluit ik nu af met de felicitaties aan al onze jarigen en zeg ik
weer……. tot de volgende keer!
Berthy van den Broek

Maastricht
Jaarvergadering en lekker genieten.
Op zaterdag 7 maart zal er (let op) in Café zaal de Kardinaal
gelegen Ambyerstraat Zuid 201, 6225 AE te Amby onze jaarvergadering plaatsvinden. Gekozen voor deze locatie, nee
niet zomaar. Aansluitend aan de jaarvergadering willen wij
de in december niet-gehouden jaarlijkse afsluiting houden.
We willen dit middels een warm en koud buffet aan jullie
aanbieden. De bedoeling is een uurtje vergaderen en aansluitend om 17.00 uur aan tafel en genieten van het eten en
drinken. Natuurlijk zijn de partners ook uitgenodigd. Kosten
voor deelname zijn slechts €10.00 per persoon, voor koffie,
vlaai, aantal consumpties en een warm en koud buffet. Gelet
op de voorbereiding verzoek ik jullie dan ook te reageren voor 20 februari en het bedrag van deelname over
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te maken op rekeningnummer NL 30 INGB 0003 6081 71
t.n.v. BGV. Maastricht met als kenmerk: jaarvergadering
De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:
Zaterdag 7 maart. Plaats café zaal de Kardinaal gelegen Ambyerstraat Zuid 201 6225 AE te Amby. Aanvang:
16.00uur
-- Opening
-- Ingekomen stukken
-- Mededelingen
-- Notulen jaarvergadering 14 maart 2019
-- Jaarverslag secretaris
-- Jaarverslag penningmeester
-- Verslag kascommissie
-- Eventuele activiteiten 2019
-- Rondvraag /Sluiting
Hopende op een grote belangstelling beleefd uitnodigend,
het bestuur. Voor vragen en/of opmerkingen neem contact
op met Henri Spits 0652614584.
Afsluitend hoopt het bestuur op een grote opkomst en kunnen de partners van de leden gedurende het uurtje vergaderen lekker bijkletsen.
Henri Spits

Midden-Limburg
De jaarlijkse kerst-in gehouden op donderdag 12 dec. was
weer een gezellig feest voor 46 leden. Ten opzichte van het
vorig jaar viel de opkomst reuze mee. Aanvang was 14.30
uur met koffie en kerstbrood. Omstreeks 16.00 uur was er
een loterij waar de loten gretig van de hand gingen. Onze
muzikanten stelden ons niet teleur, het werd een heel gezellige middag dankzij duo Tadaa. Fijne muziek en meezingers
uit onze tijd en konden wij onze beentjes laten zwieren.
Natuurlijk werden er gezellige herinneringen opgehaald.
Omstreeks 17.30 uur een heerlijk dinerbuffet. Dat was weer
smullen geblazen. Na het buffet werd er nog wat gedanst en
mee gezongen en natuurlijk nog wat glaasjes gedronken;
daarna ging iedereen voldaan naar huis. Het was weer een
zeer geslaagde kerst-in. De reiscommissie heeft tijdens de
loterij de activiteitenkalender uitgedeeld van het jaar 2020.

Agenda

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. Aanvang 14.30 uur
met koffie en luxe vlaai daarna bingo met leuke prijzen. Om
ongeveer 17.30 uur samen gezellig een lekker pasteitje eten.
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. Om ongeveer
17.30 uur samen gezellig eten (snoekbaars of schnitzel).
10 december: kerstviering in restaurant Int Brookx, In het
Broek 1, 6107BG Stevensweert. Aanvang 14.30 uur met koffie en kerstbrood met livemuziek Duo Tadaa. Om 17.00 uur
samen eten met een heerlijk dinerbuffet.
De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 5 maart.
De locatie is restaurant Brookx in Stevensweert aanvang is
om 14.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Tijdens de
vergadering worden de plannen voor het nieuwe seizoen
besproken. Heeft u ideeën of plannen dan kunt u die indienen bij één van de bestuursleden tot aan de aanvang van de
vergadering.
1. Opening voorzitter
2. Jaarverslag 2018 (goedkeuring van de vergadering)
3. Jaarverslag secretaris 2019
4. Jaarverslag penningmeester 2019
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Verkiezing bestuursleden en kascontroleleden
Aftredend: Wil Kroon secretaris (onder bepaalde voorwaarden herkiesbaar). Aftredend en niet herkiesbaar: de
kascontrole lid Mevr. Pesgens
7. Ingekomen post
8. Wat verder op tafel komt
9. Rondvraag

Het bestuur

Alle leden die in februari 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.
De contactmiddag van februari is tevens onze ALV. De concept-agenda was beschikbaar op de contactmiddag van januari en kan ook nog bij de secretaris worden opgevraagd.
Op 18 maart kunnen we in de middag 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.
Op 8 april houden wij de traditionele paasbrunch. De kosten bedragen voor leden:
€ 12,50 en voor niet-leden € 19,00. Opgave op de contact11

middagen of via onze bankrekening NL 66 INGB 0003 5073
22 t.n.v. BGV Oost Gelderland o.v.v. paasbrunch. De gebruikelijke contactmiddag op de eerste woensdag van de
maand vervalt hierdoor in april.
Het bestuur heeft een bustocht voorbereid. Op 27 mei kunnen we naar de Zandsculpturen in Garderen, thema “75
jaar bevrijding”, met koffie en gebak aldaar en een afsluitende maaltijd in onze standaardlocatie. De kosten bedragen voor leden: € 36,00 voor niet-leden € 50,00. Opgave op
de contactmiddagen of via onze bankrekening NL 66 INGB
0003 5073 22 t.n.v. BGV Oost Gelderland o.v.v. bustocht.
De eerstvolgende contactmiddag, tevens onze ALV, vindt
plaats op 5 februari. 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
Kerst, oud en nieuw liggen alweer ver achter ons. Het vervelende van iets schrijven in ons maandblad is dat je dit ruim
vier weken van tevoren moet insturen dus ga je dan iets vermelden wat allang verleden tijd is (oud nieuws) en een beetje koffiedikkijken voor het volgende nummer. Dit stukje tekst
moest vóór 9 januari worden ingeleverd. Je snapt wel dat het
een beetje natte-vinger-werk wordt. Dus, daar gaat ie dan.
We beginnen weer aan een nieuw jaar en laten we hopen
dat er nu eens goede berichten komen in plaats van kommer
en kwel. Helaas heb ik niets gewonnen met mijn oudejaars
lot en de postcodekanjer. Nul komma nul.
Verder valt er weinig te melden, alleen dat het ledenaantal
gestaag terugloopt. Veel ondersteunende leden die zich hadden aangemeld voor het 100-jarig bestaan hebben bedankt.
Kreeg begin december een mutatie met 15 bedankjes. Als je
nagaat dat we op 1 januari 2019 met 398 leden begonnen
en het aantal leden van onze afdeling op 31 december 326
bedroeg dan gaat het hard achteruit. Het zijn niet alleen bedankjes maar ook overlijden en verhuizingen. Er is ooit een
tijd geweest met bijna 500 leden.
De januari-bijeenkomst is ook weer voorbij en in de maand
maart is de jaarvergadering. We wensen alle jarigen een feestelijke dag en onze zieke leden beterschap.
Graag zien wij u weer op de bijeenkomst van 18 februari.
Cor Voorderhaak

Twente
Even een terugblik op de start van 2020. Wat gaat de tijd snel.
De nieuwjaarsreceptie was in een ongedwongen sfeer. Leuk
om dan ook eens heerlijk met elkaar te praten over de afgelopen tijd.
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Op dit moment dat ik dit schrijf zit de algemene ledenvergadering er nog aan te komen. We hopen dat eenieder daarbij
aanwezig is. Na het officiële gedeelte spelen we nog enkele
rondes bingo.
Onze ad interim-voorzitter Netty Geerdink is met ingang van
1 januari gestopt met haar functie. Tijdens onze kerstviering
hebben we haar bedankt voor haar inzet en de vrije tijd die
ze erin gestoken heeft. Netty nogmaals hartelijk dank en we
hopen dat je nog wel naar onze bijeenkomsten komt.
Het probleem blijft nog steeds de aanwas van nieuw bestuursleden. Veel van onze afdelingen zullen daar ook problemen mee hebben. Jammer dat veel mensen denken dat
het veel werk is. We doen het allemaal samen, “vele handen
maken licht werk!”.
We hebben ons jaarprogramma weer rond en we hopen op
een goede opkomst dit jaar. Ook al is het niet helemaal uw
smaak, wij doen ons best en staan open voor inspraak.
Wat u echt niet mag missen is het optreden van “De Golden Oldies” 18 maart a.s.
Deze dames treden op in heel Nederland en hebben een
programma van 1940 tot nu. Ook willen ze graag uw favoriete nummer voor u zingen. We hopen dat u komt want die
mogelijkheid doet zich misschien niet meer voor door hun
drukke programma. Ik heb meerdere optredens van hen mogen bezoeken, het is voor elk wat wils.
Ook kunt u zich inschrijven voor onze jaarlijkse bustocht
op 20 mei 2020. Waar de reis naar toe gaat houden we nog
even geheim. Geef u op bij mij via de mail:
zkstassen@gmail.com
We wensen de zieken onder ons veel sterkte en kracht om
zich er bovenop te knokken. Onze jarigen deze maand een
gezellige verjaardag en voor iedereen een goede gezondheid gewenst.
De hartelijke groeten namens het bestuur.
Zwaan Stassen

Utrecht
Nog even terugkijken naar de maand december. Ter afsluiting
van het jaar hebben we voorafgaand aan het klaverjassen en
jokeren eerst een kerstbuffet gehad. Het was verzorgd door
de vrijwilligers van het BAC onder leiding van Tiny Oosterom,
de vrouw van ons aller welbekende Rob, die afgelopen zomer overleden is. Nadat iedereen zijn buikje goed vol had
hebben we nog 2 rondes gekaart en is iedereen aan het eind
van de middag voorzien van een kerst- en nieuwjaarwens.
Onze 1e kaartmiddag van het nieuwe jaar op 7 januari stond
in het teken van een nieuwjaarsbijeenkomst en kaartmiddag. Nadat onderling de beste wensen waren uitgewisseld
opende de voorzitter deze gezellige bijeenkomst met een
hartelijk welkom. Vervolgens wenste zij, namens het gehele
bestuur, dat het jaar 2020 voor allen een voorspoedig maar
vooral een gezond jaar mag zijn. Na de eerste ronde werd
er gezamenlijk een toost uitgebracht. Zoals gebruikelijk ver-
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liep deze bijeenkomst onder het genot van een drankje en
een hapje, aangeboden door het bestuur, in een gezellige en
ontspannen sfeer.
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden
gehouden op 25 februari, aanvang 13.45 uur. De locatie is:
buurtactiviteitencentrum, Beatrixlaan 2, 355 JK Utrecht.
Om de vergadering vlot te laten verlopen wordt er bij binnenkomst de vergaderstukken uitgereikt die u dan vooraf
kunt doornemen. U bent welkom vanaf 13.15 uur. Wilt u
vooraf kennisnemen van het wel en wee van onze afdeling
dan ligt er vanaf 11 februari op de kaartmiddagen al een set
voor u klaar. U kunt deze ook vanaf deze datum aanvragen
via telefoonnummer: 0640714947 of va de mail: aeleveld@
kpnmail.nl
Het bestuur wenst u allen die het blad lezen ook alle goeds
toe voor het nieuwe jaar en hoopt u een keer te mogen ontvangen.
Voor alle jarigen in de maand februari: van harte proficiat en
een fijne dag toegewenst.
Etta Eleveld, vz

Venlo
Met de traditionele kerst dinch op 14 december jl. heeft onze
afdeling het jaar 2019 afgesloten.
Het koud- en warmbuffet was weer tot in de puntjes verzorgd en smaakte heerlijk!
Alle deelnemers ontvingen als verrassing van het bestuur
een kerstlantaarn of een doos met wijnglazen. Wil van Gulik
kreeg, verdiend, een attentie overhandigd daar zij ieder jaar
door weer en wind de jaarprogramma's rondbrengt. Tot slot
wenste onze voorzitter alle aanwezigen fijne kerstdagen en
de beste wensen voor 2020. Hierbij een woord van dank aan
Jeanne en Sjef van Doorn voor het gastvrije onthaal en de fijne bediening. En aan de vrijwilligers voor het in gereedheid
brengen van de zaal. Door de gezellige opstelling van de
tafels waanden wij ons in een chic restaurant. Jeu Schouten
verraste iedereen, namens de Spoorweg Sportvereniging
Venlo - SSV, met een porselein kerstbord. Dank je wel SSV.
Maandag 16 maart jaarvergadering.
Na afloop kienen. Locatie: 't Wonder, Kazernestraat 1.
Aanvang vergadering: 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur.
Tot aangegeven tijdstip blijft de deur gesloten i.v.m. het in
gereedheid brengen van de zaal door de vrijwilligers van
't Wonder. Na een korte pauze wordt voor de liefhebbers 10
ronden gekiend, gevolgd door een aantal verliezersronden.
Kosten: € 6.00 per kaart, te voldoen op rekeningnummer:
NL58 INGB 0002 2877 88 van BGV. afdeling Venlo, onder
vermelding van het aantal personen en namen. Aanmelden
vóór 8 maart. Eerder storten mag, graag zelfs!
Het jaarprogramma 2020 hopen we klaar te hebben voordat
de ledenvergadering plaatsvindt.
Wijzigingen in uw situatie: wilt u het adres van het BGVbondsbestuur in uw adressenbestand/boekje vermelden zo-

dat een adreswijziging door u, of een bericht van overlijden
door uw naasten doorgegeven kan worden aan het bondsbestuur. Adres: Bondsbureau BGV, Postbus 2030, 3500 GA
Utrecht of per E-mail: bgv.ov@zonnet.nl
Dit is belangrijk omdat het pensioenfonds uw wijzigingen
niet meer mag doorgeven aan het bondsbestuur BGV i.v.m.
de privacywet. Tevens vragen we u de wijzigingen schriftelijk
of per e-mail ook naar afd. BGV Venlo te sturen. De mailadressen staan vermeld in uw jaarprogramma en ons postadres
vindt u op de achterpagina 'Met Pensioen'
Tot ziens op de jaarvergadering!
Ina Plat

Zuid West
Wanneer u dit leest zitten we alweer in februari en hebben
we de feestdagen weer achter de rug. De laatste activiteit
van het afgelopen kalenderjaar is doorgaans de gezelligste.
Dat was ook nu weer het geval met de traditionele kerstbijeenkomst op 19 december 2019. De zaal zou die dag pas om
elf uur open gaan om dan om half twaalf te beginnen met de
bijeenkomst; doch de eerste deelnemers stonden al om tien
voor half elf op de stoep terwijl er voor eenieder opgegeven
lid een plaats gereserveerd was, eenieder zou kunnen zitten.
Het bestuur was op dat tijdstip nog druk bezig met het verzorgen van de tafels.
Tegen half twaalf kon Luc 58 leden verwelkomen inclusief,
namens het hoofdbestuur, Henk Grimbergen met zijn echtgenote. Fijn dat je er was Henk!
Begonnen werd met de mededelingen en ook nu weer
moest de voorzitter helaas weer 4 overleden leden melden
waaronder Nelly en Sjaak v Gastel die elkaar binnen 13 dagen opvolgden. Sjaak was tot februari 2010 voorzitter van
onze afdeling. Voor de overledenen van onze afdeling (dat
waren er alleen al in dit jaar 30 !!) werd een ogenblik stilte
in acht genomen. Na dit punt was het tijd voor iets vrolijks,
namelijk de vermelding van de jubileumjarigen. In december waren het er 4 waaronder een heel bijzondere (voor deze
speciale gelegenheid zal ik haar naam vermelden in Met
Pensioen) namelijk Mevr. Bok-v Miltenburg.
Zij bereikte op 5 december de leeftijd van 100 jaar!!! en nog
elke bijeenkomst is zij aanwezig. Klasse!! Namens het bestuur
kreeg ze na de aparte felicitatie een prachtig boeket bloemen met de wens dat ze nog vele keren in goede gezondheid de bijeenkomsten bezoekt. Hierna kwam onder luid getoeter en bellend de Kerstman (met zijn groene, bruine, rode
hondje) binnen die na Mevr. Bok met zijn baard verwend te
hebben, zijn kerstverhaal aan ons kwam vertellen. Tegen
twaalf uur werd met de kerstlunch begonnen die dit jaar o.a.
bestond uit groentesoep, een heerlijk broodje gezond, een
broodje croquet, kerststol, koffie, thee, jus d’orange, melk
en karnemelk. De aanwezigen lieten het zich goed smaken.
Na een woordje van Henk Grimbergen namens het hoofdbestuur was het tijd voor de eerste 3 gratis rondjes bingo
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Zwolle
De eerste soosmiddag van 2020 zit er alweer op. Uiteraard
werd er begonnen met het schudden van de handen, vergezeld van de goede wensen en vooral een goede gezondheid
werd daarbij vaak genoemd.
Bij de koffie werden we verwend met drie soorten soesjes
die er ingingen als koek. Zelf was ik daarna erg gelukkig met
het klaverjassen met een puntentotaal van 6399 na drie bomen, heb ik nog niet eerder behaald. De vleesschotel ging
daardoor mijn kant op.

Mevrouw Bok 100 jaar
met ook dit jaar weer goed gevulde boodschappentassen.
Na een kleine pauze waarin de loten voor de loterij werden
verkocht volgde het eerste deel van de loterij met wederom
prachtige prijzen door Kees bij elkaar geschooid bij wel 30
sponsoren. Je had het weer prima voor elkaar Kees bedankt
!! natuurlijk ook namens de deelnemers.
Daarna volgde een optreden van Jefke Do en Stafke Re onze
Belgische muzikale entertainers. Op een gegeven moment
liepen er een koe, een paard en een geit luid toeterend hinnikend en bellend door de zaal. Dus dolle pret. Na 3 kwartier
werd ook dit optreden afgesloten en volgde het tweede deel
van de loterij. Na een hapje en een gratis drankje werd de
middag besloten met 1 ronde bingo (gelijk de volle kaart)
waar Henk Grimbergen met de hoofdprijs aan de haal ging.
Tegen vier uur was het programma dan toch afgelopen en
kunnen we terugzien op een zeer geslaagde lekkere en gezellige middag.
Hopelijk zien we jullie in groten getale ook weer terug op de
algemene ledenvergadering op donderdag 13 februari 2020
aanvang 13.30 uur.
Van het bestuur zijn aftredend dit jaar: secretaris, 2e penningmeester en bestuurslid algemeen.
Ook voor de kascontrolecommissie zoeken we 2 kandidaten.
Kandidaten kunnen zich kiesbaar stellen voor deze functies
en zich opgeven bij de secretaris tot vrijdag 7 februari 2020.

Agenda

donderdag 13 februari aanvang 13.30 uur (Jaarvergadering)
donderdag 12 maart aanvang 13.30 uur
donderdag 09 april aanvang 13.30 uur
donderdag 14 mei aanvang 13.30 uur
Ton Vercruijssen
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Op 5 februari, onze komende soosmiddag, beginnen wij met
onze jaarvergadering, aanvang 14.00 uur, waarvoor hier de
agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Verslag ledenvergadering 06-02-2019
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag kascommissie
6. Verslag penningmeester
7. Begroting 2020
8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: J. Post
aftredend en niet herkiesbaar: F. Elzinga
tussentijds aftredend: W. Witting en L. Hordijk
W. Witting en L. Hordijk hebben beide aangegeven dat
zij door persoonlijke omstandigheden deze functie niet
langer kunnen vervullen. Het bestuur is gelukkig dat zij
drie kandidaten heeft gevonden om de vacatures in het
bestuur te vervullen. Dit zijn: mevr. Janna Krans, dhr. Arie
Jasper en dhr. George Wolters
9. Benoeming kascommissie. Het bestuur stelt voor om dhr.
F. Elzinga te benoemen in de kascommissie. Aftredend is
G. Wolters (kandidaat- bestuurslid)
10. Rondvraag
11. Sluiting
De verslagen liggen ter inzage voor en tijdens de vergadering.
Wanneer de vergadering is afgelopen gaan we weer beginnen met het normale ritueel; rollen de balletjes van de bingo
en worden de klaverjaskaarten geschud.
Dit gaan we daarna nog een drietal keren doen voordat de
zomervakantie weer aanbreekt en wel op de woensdag 4
maart, 8 april en 6 mei.
Graag tot ziens op woensdag 5 februari.
Jan Post

Colofon

Zweedse 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
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 maart 2020
Sluiting kopij 7 februari 2019
Verschijningsdatum 3 maart 2020
Nummer april 2020
Sluiting kopij 9 maart 2019
Verschijningsdatum 3 april 2020

Digitaal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing December - Strijkplank
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. Steenblik
Borne

ficiat!

rte pro
Van ha

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

_Geboortedatum

Woonplaats

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 per jaar
van rekening

t.n.v.

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

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

