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Van de redactie

M

ocht ik in de vorige editie schrijven dat mijn gezondheid op
dat moment weer enigszins terug
was op het oude peil; nu moet ik helaas melden dat er zich weer andere
problemen voordoen. Ik heb moeite met het recht ophouden van mijn
hoofd (dat moet eigenlijk automatisch gaan), zodat het steeds naar
voren hangt en dat is heel lastig en
vervelend. Onderzoek wijst uit dat
er sprake is van een vrij weinig voorkomende spierziekte, die helaas
niet te genezen is, maar die te behandelen is met medicijnen, waardoor de spieren toch weer normaal
gaan functioneren. Maar genoeg
daarover. Ik zal er mee moeten gaan
dealen en ik ben er vrij optimistisch
over, dat mij dit wel gaat lukken.
Het goede nieuws is dat ons pensioen weer is geïndexeerd, weliswaar
met 0,64%, maar het is toch al weer
meer dan vorig jaar. Hopelijk zet die
trend zich voort!!

Onze eigen BGV-pensioencommissie
is onlangs voor het eerst bij elkaar
geweest en zal zeker een wakend
oog hierop houden.
Ook hebben de meesten van ons een
nieuwe vrij vervoerskaart gekregen
in december. De begeleidende brief
daarbij veroorzaakte nogal wat onduidelijkheid. Hierover hebben wij
met P&O contact gehad. Dit heeft
er toe geleid dat zij een nieuwe brief
hebben gemaakt met de nieuwe
informatie, die bij de nieuwe kaart
hoort.
U vindt deze informatie in dit blad.
Voorts ontving ik kort voor het schrijven van dit stukje het droeve bericht,
dat de secretaris van de afdeling
Haarlem was overleden, onze Theo
Gabriël.
Ik zal hem missen, want bij elke jaarvergadering maakten we wel een
gezellig praatje. Ook elders in dit

blad wordt er aandacht aan hem geschonken. Bij toeval siert het station
Haarlem de omslag van dit nummer.
Ik beschouw het als een soort van
eerbetoon aan Theo.
Tot slot vindt u nog een korte terugblik van onze voorzitter op de nieuwjaarsbijeenkomst van dit jaar, die
voor het eerst op een voor ons nieuwe locatie gehouden moest worden.
In Amersfoort.
De tijd komt er weer aan dat de Belastingdienst bij ons aanklopt om
aangifte te gaan doen. En u weet dat
onze belastingservice voor u klaar
staat om u daarbij te helpen.
Ik wens u veel leesplezier en hoop,
dat ik de volgende keer met opgeheven hoofd dit stukje kan schrijven.
Henk Grimbergen

De nieuwjaarsreceptie – een korte impressie

Z

aterdag 12 januari 2019 hadden
we weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit keer in een nieuwe locatie, Railzicht in Amersfoort. Bij de
SSVU kunnen we niet meer terecht
omdat de huur van het pand is opgezegd. Er hadden zich omstreeks
50 leden aangemeld. Altijd mooi als
er zoveel mensen komen. Dan heb je
met z’n allen veel te bespreken.
Omstreeks 14 uur nam de voorzitter
het woord en heette iedereen welkom. Buiten de afdelingsbesturen
waren er ook een paar “losse” leden.
In zijn speechje gaf de voorzitter aan
dat het voor het bestuur en natuurlijk ook de leden een bijzonder jaar
wordt omdat vanaf april de contribu-

tie niet meer door SPFbeheer wordt
ingehouden. Dit in het kader van de
wet AVG. Het hoofdbestuur is er druk
mee om brieven op te stellen aan alle
leden die hun contributie via hun
pensioeninhouding betalen met de
vraag om een machtiging af te geven
om de contributie via automatische
incasso te laten innen.
Wij hopen dat al onze leden daarmee
akkoord gaan en dat er niet teveel leden stoppen. Want hoe meer leden
hoe meer macht we hebben in pensioenland. Verder wenste de voorzitter
een ieder een goed en vooral gezond
2019. Hij bracht daarbij een heildronk
uit en, heel belangrijk, hij opende de
bar.
JS
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Van de voorzitter
H
et is in de laatste uren van 2018
dat ik dit schrijf. Buiten knalt alles er lustig op los. Afgelopen week
hoorde ik “het journaal“ in een
vuurwerkwinkel aan iemand vragen voor hoeveel geld hij vuurwerk
had ingeslagen. Het was nog een
jonge vent, ik schat tussen de 25
en 30 jaar en hij had nog een klein
jongetje bij zich. Het verbluffende
antwoord was : voor € 2000,00! Ik
ben een paar minuten verstomd op
mijn stoel blijven zitten en dacht bij
mezelf hoe moet dit nu verder in
Nederland, hoe kunnen wij dit als
gepensioneerden over een jaar of
10 overleven??
Ik heb vroeger ook wel eens wat vuurwerk gekocht, maar onze kinderen
waren daar niet zo van. Ik weet nog
wel, toen onze oudste een jaar of 12
was, dat hij met gehoorbescherming
en een dikke veiligheidsbril op, rotjes
stond af te schieten. Volgens mij was
hij blij toen ze op waren. Maar goed,
inmiddels is hij 47 jaar en doet hij niet
meer mee aan die onzin, die alleen
maar geldverslindend is.
Nu dan over de geldelijke ontwikkelingen binnen de BGV. Al heeeel lang
is de contributie € 1,60 per maand. Ik
schat zelfs al meer dan 15 jaar. Toen
ik in 2009 met pensioen ging was het
dus € 1,60 per maand en ik hoorde
van Ben Oude Wesselink, de toenmalige voorzitter, dat het al heel lang
zo was. Eigenlijk had het toen al verhoogd moeten worden. Alleen omdat het bestuur bang was voor ledenverlies hebben we het al die tijd maar
zo gelaten. Maar vorig jaar hebben
we veel kosten moeten maken voor
ons Jubileum en alles wat daarbij
kwam kijken. Ook dit jaar zal er veel
geld de kas uit vliegen omdat SPF Beheer in het kader van de privacywet
onze contributie niet meer int. Na 1
april moeten we dat zelf regelen!!!
Daarvoor krijgt een ieder binnenkort
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(of heeft hem al gehad) een brief van
ons in de bus met een in te vullen
machtiging tot incasso door de BGV.
Er zit ook een antwoordenvelop bij,
zodat het terugsturen simpel is. Jullie
begrijpen wel dat dat allemaal niet
voor niets gaat. Ook het drukken en
verzenden van ons blad Met Pensioen wordt elk jaar duurder. Nu gaat
de BTW weer omhoog van 6 naar 9
procent. Het papier wordt duurder,
postzegels worden duurder en ga zo
maar door. Dus in de voorjaarsvergadering voorzie ik dat we gaan stemmen over verhoging van de contributie. Hoeveel meer het moet worden
moeten we nog berekenen, maar dat
hoort u t.z.t. nog. Nu is het natuurlijk
waanzinnig dat we al die tijd de contributie zo laag hebben gelaten en
jullie er toch weinig van merken omdat het bij de meeste leden van het
pensioen ingehouden wordt. Dus na
1 april stijgt je pensioen met € 1,60.
Maar je krijgt wel het te tekenen incassoformulier. Stuur dat ingevuld
terug. Of nog beter als je dat kunt:
scan het in en stuur het naar ons via

de email. Dan hoeven we ook geen
portokosten te betalen. Ik hoop dat
we er niet al teveel ledenverlies door
krijgen. Soms heb ik mensen wel
eens horen zeggen dat het toch bijna
een kop koffie is! Nou als je die 1 x per
maand niet meer kunt missen, dan is
het slecht met je gesteld. Zeker als je
daar een mooi blad en gezellige middagen voor terugkrijgt.
Jan Sletterink

Advertentie
AANGEBODEN
Bij het ontruimen van het huis van
mijn zwager, A. Tabernal vond ik
diverse NS spulletjes, zoals speldje
1838-1964, 3 bronzen medailles,
2 dasspelden en een flesopener.
Als iemand interesse heeft kan hij
of zij mij bellen.

Grote onderbezetting van NS-personeel
'Wilt u dat ding even omhoog steken'

Sophia Teijman
T: 022-9210069
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Station Haarlem
I
k heb in januari beloofd in dit nummer station Tilburg eens in het
zonnetje te zetten, omdat daar ook
nogal wat veranderd is ten goede.
Maar ik heb moeten besluiten een
ander station te kiezen, omdat Tilburg nog niet af is. Wat dat betreft
moeten we nog even geduld hebben.
Omdat ik al een tijdje in gedachten
had om Haarlem eens op de omslag
te zetten heb ik mijn vriend de fotograaf verzocht om daar eens mooie
plaatjes van te schieten. Het heeft me
enige moeite gekost, maar na enig
aandringen is hij toch voor mij naar
Haarlem getogen om foto’s te maken.
Ik wist toen nog niet welk drama zich
in Haarlem afspeelde het trieste en
onverwacht snelle heengaan van
onze geliefde secretaris van de BGV
Haarlem, Theo Gabriël - anders had ik
wellicht een ander station gekozen.
Nu wil ik het beschouwen als een
vorm van eerbetoon aan hem, want
dat verdient hij. Hij heeft enorm veel
energie in de afdeling daar gestoken.
Zij zullen hem missen en ik ook, want
als ik hem zag bij onze ledenvergade-

ringen was hij altijd in voor een gezellig praatje.
Ik wil ook zijn vrouw Tiny en zijn kinderen heel veel kracht en sterkte toewensen om zijn heengaan te kunnen
dragen.
Om ook nog even iets over het station Haarlem te kunnen zeggen ben
ik gaan kijken op internet.
Ik wist dat het een heel oud station
was met een fraaie architectuur; vandaar dat ik het ook een keer op de
omslag wilde hebben.
Het eerste station stamt van 20 september 1830 en was gelegen aan
de eerste spoorlijn van de HIJSM en
tevens de eerste Nederlandse spoorweg, de spoorweg Amsterdam-Halfweg-Haarlem, nu deel van de Oude
Lijn. Het eerste station kwam net buiten de Amsterdamse Poort te liggen,
waar sinds 1844 de Hoofdwerkplaats
Haarlem is gevestigd (waar Theo een
groot deel van zijn NS-leven heeft liggen).
Het station Haarlem heeft een lange
geschiedenis, die u uitgebreid op internet kunt teruglezen.
Het enige dat ik er nog over kwijt wil,
is dat het huidige station is gebouwd

in 1908 en dat dit het enige station in
Nederland is, dat gebouwd is in de
Art Nouveau stijl, wat het zo prachtig
maakt.
De laatste grote verbouwing heeft
het meegemaakt in 1953 toen er een
derde perron is aangelegd.
Kortom, ik vind het een zeer fraai gebouw, dat het bezoeken zeker waard
is. En het ligt bovendien dichtbij het
centrum (10 min. lopen), dat ook de
moeite van het zoeken waard is. Vergeet daarbij ook niet het Frans Hals
museum een bezoekje te brengen.
Henk Grimbergen

Uitnodiging reünie Amsterdam 2019
Beste oud-collega,
In het verleden lag er tijdens de reünie voor Amsterdams spoorwegpersoneel een boek met pasfoto’s. Vanaf 2014 waren
deze foto’s ook op onze website te zien achter de knop “Wie is Wie”. Nadat begin 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht werd en we niet zeker zijn van ieders goedkeuring, hebben we de rubriek verwijderd.
We merken nog op dat we van u alleen over uw e-mail of huisadres beschikken en dat we die alleen gebruiken om u uit te
nodigen voor de reünie. En zo zijn we bij de reünie die in 2019 op 13 april gehouden zal worden.
Wij nodigen u uit voor de reünie op: Zaterdag 13 april 2019 van 14:00 – 17:00 uur
in de 1e Klas Pub van Grand Café Restaurant 1e Klas op station Amsterdam Centraal bij spoor 2b
Doordat we opnieuw een bijdrage hebben ontvangen van een gulle gever kunt u zich aanmelden door overmaking van slechts € 10,00 op rekeningnummer NL 29 INGB 0683 0065 68 t.n.v. H. de Jong met als mededeling uw eigen woonplaats.
Wij ontvangen uw betaling graag vòòr 1 april 2019. Op onze website staat meer informatie over de reünie. www.reunieasdcs.nl
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Reisfaciliteiten oud-ns’ers
In december hebben de meesten van u een nieuwe businesscard ontvangen met een nogal onduidelijke begeleidende brief. Hierover hebben we contact gehad met P&O.
Zij hebben ons verzocht het onderstaande aan u mede te
delen. Dit schrijven ontvingen wij op de valreep van het
nieuwe jaar
December 2018: Aanpassing bijdragen vervoersfaciliteiten gepensioneerden NS
In een aan mij doorgezonden emailtje zag ik dat de bedragen voor vervoersfaciliteiten voor gepensioneerden
van SPF toch wijzigen per 1 januari 2019. Ik had al eerder
geprobeerd er achter te komen hoe de ontwikkelingen
waren voor 2019. Dus hierbij kun je zien wat het wordt.
De afdelingsbesturen worden verzocht dit in hun afdelingen te communiceren.
De maandelijkse eigen bijdrage en het budget voor vrij reizen in de daluren op doordeweekse dagen worden aangepast met de gemiddeld stijging van treinreizen (1,8%) en
de verhoging van het BTW tarief van 6% naar 9%.
De bedragen worden per 1-1-2019:
Eigen bijdrage 2e klasse: € 4,24
Eigen bijdrage 1e klasse: € 7,95
Budget voor vrij reizen in daluren door de week: € 412 en
als u samen met uw partner de vervoersfaciliteiten voor
gepensioneerden heeft dus € 824.

In januari krijgen gepensioneerden die NS Reisfaciliteiten
voor oud werknemers hebben een brief om ze hierover te
informeren.
Verder verandert er niets aan de regeling zelf. Wat betreft
het laden van saldo: dit is op eigen verantwoordelijkheid.
NS wil dit niet stimuleren bij de reisproducten waarbij
wordt gereisd op rekening (zogenaamde Reizen op Rekening (ROR) producten, zoals een NS Business Card die wij
verstrekken aan oud werknemers ook is). Met de komst
van NS Flex (ook een ROR product) is er voor gekozen het
laden van saldo bij de NS kaartautomaat voor ROR producten niet langer mogelijk te maken. Laden van saldo
kan nog wel bij andere OV oplaadpunten (zoals bijv. bij
Primera) maar dat is inderdaad een eigen overweging en
eigen verantwoordelijkheid, Het is ook nog steeds niet
duidelijk of er dan ook met seniorenkorting kan worden
gereisd dat zou je moeten navragen bij de Bus, Tram en
Metro vervoerders, of zelf even uitproberen.
Met vriendelijke groet,
Hessel Buddelmeijer, Beleidsadviseur HRM

Belastingaangifte over 2018

A

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

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

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

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

23/03

Datum:							

27/03

03/04

Handtekening:

*) eventuele data van verhindering omcirkelen!

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

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

van een machtigingscode kan via
machtigingen-digid.nl maar daar
moet u wel een DigiD voor hebben.
Hou dan wel het BSN-nummer bij
de hand, ook van uw partner. Ook
kunt u bellen met 088 1236555. Hier
geldt ook dat u uw BSN-nummer en
ook dat van uw partner bij de hand
moet hebben.
Werkgroep belastingen
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Als ik dit schrijf is het 7 januari 2019, alweer een jaar voorbij. Ik hoop dat iedereen leuke feestdagen heeft gehad en
een mooie jaarwisseling. Namens het bestuur een voorspoedig en vooral gezond 2019 gewenst.
Over een week hebben we de nieuwjaarsbrunch waarvoor veel leden zich hebben opgegeven.
Bij de volgende soosmiddag op 11 februari beginnen we
met de jaarvergadering. Aansluitend gaan we dan weer
verder met de gebruikelijke activiteiten.
Ook kreeg ik het verzoek van het hoofdbestuur om het
volgende aan de gepensioneerden te communiceren.
De maandelijkse eigen bijdrage en het budget voor vrij
reizen worden aangepast. De eigen bijdrage 2e klasse
wordt € 4,24 en 1e klasse wordt € 7,95 per maand.
Het budget wordt € 412 per persoon per jaar. Dit komt
door de BTW verhoging naar 9% en de stijging van de
treinreizen.
U wordt hierover geïnformeerd per brief of u heeft die inmiddels ontvangen.
Verder worden alle jarigen in februari gefeliciteerd en nog
vele gezonde jaren toegewenst.
We hopen u allen te mogen begroeten op de eerstvolgende soosmiddag in "de Terp"' Aanvang 13.30.

Agenda

11 februari,11 maart, 8 april en 13 mei 2019
Hans van Westrienen

Amersfoort
Dag beste mensen, het is in Amersfoort 3 januari en het
jaar 2018 hebben wij achter de rug. U leest dit pas in februari en u kunt bepalen of 2018 voor u een goed jaar is
geweest. Ik hoop dat 2019 nog beter wordt.
Het kerstbuffet op 13 december 2018 werd bezocht door
42 mensen en die vonden het een succes. Meer kun je niet
verlangen.
Onze leden van 80 jaar en ouder, die in februari hun verjaardag vieren, worden door het bestuur van harte gefeliciteerd en wij wensen u nog vele verjaardagen toe in een
zo goed mogelijke gezondheid.
O ja, op de ledenvergadering van 14 februari neem ik afscheid van u als secretaris. Ik blijf nog wel tijdens de contactmiddagen de bingonummers oplezen. U bent dus
gewaarschuwd !
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Ik hoop wel dat er nog iemand zich op geeft als vervanger. Ik blijf er op hopen!

Agenda

Donderdag 14 februari Jaarvergadering en bingo
Donderdag 7 maart Diner “Stromenland”
Donderdag 14 maart Contactmiddag en bingo
Donderdag 11 april Paasbuffet en bingo en Verloting.
Aanvang 11.00 uur !!
Donderdag 16 mei Contactmiddag en bingo.
Vakantie tot 12 september.
Dat was het weer, graag tot ziens.
Jan Bultman

Amsterdam
Donderdag 20 december was alweer de laatste contactmiddag van het jaar 2018, een jaar waarin weer alles is
gebeurd, zoals onder andere het overlijden van onze zeer
gewaardeerde voorzitter, een gemis in onze afdeling.
Voor deze middag hadden 33 leden de moeite genomen
om naar onze locatie in Duivendrecht te komen. De recreatiezaal was door leden van de A.S.S.V. prachtig in kerstsfeer versierd, waarvoor alle lof. De middag begon met 3
spellen bingo, na de pauze gevolgd door een verloting,
waarvoor vele lootjes waren gekocht. Thea had samen
met Rinus weer mooie prijzen ingekocht, daarvoor mochten ze een verdiend applaus in ontvangst nemen. Voordat
we om 17.00 uur aan het warm buffet konden beginnen,
was er nog ruimschoots de tijd om wat spelletjes te doen,
zoals onder andere klaverjassen, sjoelen en rummikub,
alles in een gezellige sfeer. Een geslaagde middag, mede
door een smakelijk buffet.
Op 21 februari is de jaarvergadering, waarin getracht zal
worden het bestuur weer op sterkte te krijgen. Er hebben
zich reeds 3 leden aangemeld voor een bestuursfunctie, maar nog meer kandidaten zijn van harte welkom.
Komt allen naar ons verblijf om te stemmen, wij zullen u
met open armen ontvangen, hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Ik groet u allen en zie u op 21 februari gaarne in Duivendrecht.
Kor Stuut
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Apeldoorn
Geachte familie,
Het jaar 2019 is begonnen, even terugkijken naar 2018.
Jammer dat wij met oudejaarsdag afscheid moesten
nemen van ons trouwe lid Lien. Lien is bijna 84 jaar geworden 08-01-1935 was zij geboren. Jettie haar dochter
leidde de afscheidsdienst; onze complimenten hiervoor,
mooie woorden en met liefde gesproken. Lien was er
buiten een griepje om altijd; ze sloeg het niet gauw over.
Wij zullen haar missen. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van mama, schoonmama en oma.
Met Andre wil het allemaal nog niet zo goed gaan, de
heup gaat goed vooruit, maar er zijn wat complicaties opgetreden, wij hopen dat hij er de volgende keer weer bij
mag zijn. Zo, nu even over Ab en Tine. Ik heb van de week
een telefoontje van Tine gehad en over van alles gepraat;
ze miste de bijeenkomsten heel erg en gaat proberen met
een taxi busje naar de bijeenkomsten te komen. Wij hopen dat dit lukt en wij zien naar jullie uit.
De nieuwjaarsreceptie op 09-01 was goed bezocht we
kwamen bijna stoelen tekort.
Twee leden waren nieuw: Gerrit en Jettie, wat was het gezellig ; ze zijn opgenomen bij de familie, wij hopen dat ze
er de volgende keer weer bij zijn. Ria en Willem wat hadden jullie er goed voor gezorgd, heerlijke hapjes en lekkere drankjes, hartelijk dank. Iedereen ging tevreden naar
huis, (behalve de penningmeester).
De volgende middagen komen we bij elkaar: woensdag 27-02-2019, woensdag 27-03-2019, woensdag 1704-2019, vieren wij Pasen, de laatste van het seizoen zal
zijn 22-05-2019.
Alle middagen beginnen om 13.30 uur en eindigen om
16.00 uur. Daarna gaan we gezamenlijk eten.
Dit is niet verplicht (kosten 5 euro per persoon)
Nu ga ik eindigen met de woorden: "Heb het leven lief"
Secr afd. Apd, Herman Trots,
Loseweg 287 7315 DH Apeldoorn,
htrots@icloud.com

Eindhoven
Beste lezer,
Mocht u niet op de nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Eindhoven zijn geweest, dan wens ik u mede namens
de overige leden van het bestuur een goed maar bovenal
een gezond 2019 toe. Dank zij de inzet van het bestuur
was het een erg gezellige middag, maar we misten toch
een groot aantal leden die hiervoor ongetwijfeld een
goede reden hebben gehad. Terug kijkend naar onze
kerstmiddag van enkele weken geleden, kan ik u melden

dat ook hier de opkomst wat groter had mogen zijn, maar
zij die aanwezig waren hebben genoten van een heerlijke
lunch, een loterij met mooie prijzen en dit alles begeleidt
door live muziek. Doordat velen onder u elkaar een goed
nieuwjaar hebben gewenst gaat dat zeker uitkomen !
Ook dit jaar kunt u weer terecht op onze kaart- en sjoelmiddagen op de dinsdag. Maar bovenal nodig ik u uit
op onze jaarvergadering van de BGV afd. Eindhoven,
welke gehouden zal worden op: dinsdagmiddag 27
maart.
Tot ziens, Henk Schapendonk Vz.

Friesland
Onze december bijeenkomst stond in het teken van Kerst.
Dit is de maand die in het teken staat van het bingo spel.
Het bestuur had weer rollades en andere prijzen gekocht.
De afspraak is, dat niemand met 2 rollades naar huis gaat.
Dit kunnen wij doen, omdat er niet voor het bingo betaald hoeft te worden. De opmerking “ik betaal er voor”
staat buiten spel. Via de post heeft u allemaal een brief
ontvangen voor ‘de vrije bijdrage vraag’. Alles wordt duurder vooral bloemen. Net voor de kerstdagen hebben een
aantal langdurige en zeer oude mensen die ziek zijn een
kerstster ontvangen. Wees blij wanneer je niets hebt ontvangen, dan ben je gelukkig niet langdurig ziek. Gezondheid is alles.
Wij hopen op de volgende dagen weer een bijeenkomst
te hebben: woensdag om 14.00 uur op 21 februari, 21
maart en 18 april.
Bent u nog nooit geweest, kom dan een keer langs, wij
als bestuur proberen een zinvolle middag te organiseren.
Mogen wij u op bovenstaande dagen in goede gezondheid begroeten. Namens het bestuur,

Groningen

de V.

Normaal houden we onze bijeenkomsten op de laatste
vrijdag van de maand, maar we staan vlak voor de kerstdagen en de jaarwisseling en zoals we dat al jaren doen,
houden we half december onze kerstmiddag. Onze voorzitter Bouko Bandsma kan namens het bestuur 20 personen welkom heten. Afgelopen dinsdag is mw. Greet
Stoffel gevallen, en daardoor is onder andere de linkerschouder gebroken. Ze moet nu alles met een hand doen
en dat gaat niet zo goed. Het gevolg is dat Goos nu haar
linkerhand is. We wensen haar beterschap. Reind en Tineke hebben de zaal in een prachtige kerstsfeer gebracht
met een mooie kerstboom en andere versiering. Het stuk
banket wat bij de koffie werd geserveerd is aangeboden
door Bouko. Hij was gisteren jarig. Uiteraard werd hij toe
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gezongen met lang zal hij leven. Rond 13.00 uur komt het
eten (Chinees) en dat wordt ons aangeboden door het
bestuur. Ieder krijgt 2 consumptiebonnen, als men meer
consumpties wil hebben dan zal dat uit eigen portemonnee moeten worden betaald. Na het eten, wat ons goed
smaakte wenst onze voorzitter namens het bestuur fijne
kerstdagen en een goed en gezond 2019 en hoopt ons
weer te zien op vrijdag 25 januari 2019.
Het bestuur heeft voor de aanwezigen nog een verrassing in de vorm van een schitterend vleespakket. Voldaan
gaan we na deze gezellige bijeenkomst naar huis.

Agenda

25 jan. 2019
		
22 feb. 2019
29 mrt. 2019
26 april 2019
24 mei 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst met kaarten/
sjoelen
Jaarvergadering met bingo
Kaarten en sjoelen
Bingo
Afsluiting seizoen

's-Hertogenbosch
Vandaag (3 januari) is voor mij het 'gewone' weekritme
weer begonnen, dus ook weer tijd om aan “Met Pensioen“
te werken.
Allereerst kijken we terug op onze kerstviering van 11 december. Deze was sfeervol en gezellig.
Een groep van 48 leden, heerlijk gebak bij de koffie, gezellige bingo, borreluurtje met hapjes en weer een voortreffelijk dinerbuffet. Iedereen was zeer voldaan en tevreden.
Bij het naar huis gaan kreeg iedereen ook weer het bekende zakje luxe kerstbonbons.
Inmiddels hebben we op 8 januari onze nieuwjaarsbijeenkomst gehad. Iedereen kon elkaar de beste wensen
overbrengen en een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.
Deze middag was extra gezellig door de muzikale invulling van troubadour Jan Wijgers.
Hij liep met zijn gitaar rond en zong bij de tafeltjes bekende Nederlandse (volks) liedjes.

Jacob Pomp

Haarlem
In het laatste nummer van 2018 schreef ik het stukje in
dit blad over onze secretaris Theo Gabriël die ernstig ziek
was. Het jaar 2019 is slecht begonnen hij is 7 januari overleden. Theo en zijn vrouw Tiny waren de drijvende krachten achter de activiteiten die in Haarlem plaats vonden.
Onvermoeibaar zelfs op hoge leeftijd en ook toen hij al
ziek was stond hij klaar voor de club. Hij is tot het laatst
doorgegaan. Met pijn en vertrokken gezicht was hij aanwezig en deden we samen de bingo, dat vond hij geweldig. Hij en zijn vrouw Tiny verzorgden jarenlang maand jaren lang de prijzen en de loterij. Theo schreef altijd trouw
zijn stukje voor dit blad en de vergaderingen in Utrecht
sloeg hij nooit over, hij was enorm betrokken en voelde
zich verantwoordelijk voor de club. We zullen hem missen.
Tiny heel hartelijk dank voor al die jaren inzet samen met
je man, die je na 56 jaar huwelijk enorm zal gaan missen.
Ik wens je heel veel sterkte de komende tijd.
Theo heeft in het blad nummer 1 van 2019 nog geschreven dat de bingo in januari niet door zou, dit om gezondheidsredenen. Maar we zouden elkaar weerzien op
6 februari. Helaas dus zonder Theo, maar ik hoop dat u
allen komt om de middag door te brengen met Theo in
gedachten.
Paul van Hout

Heerlen
Geen kopij ontvangen.
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De inwendige mens werd niet vergeten, een drankje en
warme hapjes zorgden daarvoor.
Op 29 januari is er al weer een spellenmiddag, volgende
maand een verslagje.
Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van de
komende activiteiten.
Algemene Ledenvergadering
We hebben tijdens onze kerstmiddag en opnieuw tijdens de nieuwjaarsreceptie aangegeven dat we de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering voortaan in Met Pensioen plaatsen.
Deze wordt gehouden op dinsdag 26 februari 2019.
Aanvang 14.00 uur.
Conform de aftredingscyclus is in 2019 aftredend:
Dhr Frans den Brok.
Dhr Jan Migchielsen, penningmeester en nog veel
meer.
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Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld, zij het dat het
voor Jan Migchielsen de laatste keer is!
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. Inzenden
uiterlijk 12 februari 2019.
Op de dan te verstrekken agenda zijn de te behandelen
onderwerpen aangegeven, zoals de verslagen van de
voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook de verslagen van de evenementen- en lief en leedcommissie. Uiteraard komt ook het financieel overzicht 2018 en de begroting 2019 aan de orde.
Na afloop van de vergadering zal er, indien er tijd over is,
2x een gratis bingoronde worden gespeeld.
Sluit ik nu af met de felicitaties aan al onze jarigen en ….
Tot de volgende keer! Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
De jaarlijkse kerst-inn is gehouden op donderdag 13 dec.
Het was weer een gezellig feest voor 50 leden en donateurs. Ten opzichte van het vorig jaar viel de opkomst
reuze mee. Er werd begonnen met koffie en kerstbrood.
Onze muzikanten stelden ons niet teleur, het werd een
heel gezellige middag dankzij duo Tadaa. Fijne muziek en
met meezingers uit onze tijd konden wij onze beentjes laten zwieren. Natuurlijk werden er gezellige herinneringen
opgehaald. Rond 17.30 uur werd er een heerlijk buffet opgediend. Dat was weer smullen geblazen. Na het buffet
werd er nog wat gedanst en meegezongen en natuurlijk
nog wat glaasjes gedronken. Daarna ging iedereen voldaan naar huis. Het was weer een geslaagde activiteit. De
reiscommissie gaat zich nu beraden over activiteiten voor
2019, jullie krijgen er te zijner tijd bericht van.
De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 14
februari 2019. De locatie is Café Mirage Susteren en 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 een van de bestuursleden tot aan
de aanvang van de vergadering.
-- Opening voorzitter
-- Jaarverslag 2017 (goedkeuring van de vergadering)
-- Jaarverslag secretaris 2018
-- Jaarverslag penningmeester 2018

-- Verslag van de kascontrolecommissie
-- Verkiezing bestuursleden en kascontroleleden
Aftredend en herkiesbaar: Bart Marinus penningmeester
Jos Saive 2de voorzitter
Aftredend en Niet herkiesbaar: Tiny Hoorens bestuurslid
Hub Jessen
-- Donateurs mededeling en kosten
-- Ingekomen post
-- Voorstellen reiscommissie
-- Wat verder op tafel komt
-- Rondvraag
Het bestuur.
Verder kunnen jullie al de data noteren voor diverse activiteiten.
Wil Kroon sec.

Oost Gelderland
De bijeenkomst met de uitgebreide bingo en het stamppotbuffet op de woensdag voor kerstmis was bijzonder
sfeervol en druk bezocht. Er werd ook driftig geknutseld
tot er een aantal mooie kerstbakjes waren gemaakt, die
deels in de bingo van de hand gingen. De afvaardiging
van het hoofdbestuur zette Constant met woorden en
een cadeau in het zonnetje voor alle inspanningen, die hij
heeft gedaan voor de boottocht ter gelegenheid van het
100 jarig jubileum. De ontberingen die hij daarbij heeft
moeten doorstaan werden uiteraard ook nog even opgehaald.
Op de komende contactmiddag houden we tevens onze
ALV 2019. Zoals vermeld op de conceptagenda die in de
januari bijeenkomst onder de aandacht is gebracht, zullen er enkele leden van het bestuur moeten worden (her)
(ge)kozen. Verder komen aan de orde het jaarverslag van
de secretaris, het verslag van de penningmeester incluis
de kascontrole en de veranderingen tav de AVG. We roepen al onze leden op hierbij aanwezig te zijn.
Op 17 april as houden we onze paasbijeenkomst met de
traditionele brunch en de uitgebreide bingo met extra eitjes. De eigen bijdrage voor leden is € 12 pp. en voor niet
leden € 19 pp.. Opgave op de komende contactmiddagen of via overmaking van dat bedrag op onze rekening
NL 66 INGB 0003 5073 22 t.n.v. BGV Oost Gelderland
o.v.v. paasbijeenkomst.
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 6 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
11

Rotterdam / Den Haag
Beste leden,
Even een terugblik op de contactmiddag van december.
De kerstbrunch was een groot suk6, gezellige ambiance,
veel leden aanwezig waaronder enkele nieuwe. Ieder was
welkom vanaf ongeveer twaalf uur en om omstreeks half
één was vrijwel iedereen binnen. De zaal was zoals vanouds weer in de kerstsfeer. Deze dag was geheel gratis
voor ons allen, de geldbuidel mocht in de zak blijven. De
penningmeester had flink in de bus geblazen. Ditmaal was
de catering verzorgd door een slager en oh, mensen wat
was het goed. Alle schalen waren na afloop leeg dus dat
zegt wel wat. Toen iedereen verzadigd was bleek er een
volle schaal over te zijn. Deze is met een extra bingo eruit
gegaan en de winnaar daarvan was mevrouw Wil van Rijswijk. Frappant want twee jaar geleden won zij ook al de
toen overgebleven schaal. Beide keren heeft zij de schaal
aan ons geschonken. De eerste hebben we naar het Leger
des Heils in Dordrecht gebracht bij de daklozenopvang.
Later kregen we een bedankbriefje daarvoor. Nu hebben
we de schaal naar een kleinschalig verzorgingscentrum
voor demente ouderen (ongeveer 18 personen) gebracht
en ook daarvoor kwam een bedankje. Na de eerste bingo
vroeg de voorzitter van de BGV Jan Sletterink het woord,
samen met Hans Housmans. De reden was dat ik mijn
medebestuursleden had voorgedragen voor het bondsspeldje. Jaap Ram, Jan van Haaren en Kees van Rijswijk
waren langer dan 15 jaar bestuurslid en kregen het kleinood opgespeld door Jan Sletterink. Tot mijn verrassing
kreeg ik ook het speldje aangezien ik ook al meer dan 15
jaar in het bestuur zat. Bleek stiekem aangevraagd te zijn
door mijn echtgenote. Wist er niets van, zo zie je maar dat
echtgenoten toch nog geheimen voor elkaar hebben. Zo
kunnen we allemaal terugkijken op een geslaagde dag.
Over naar de orde van de dag, in maart is de jaarlijkse vergadering, maar dat zal geen onoverkomelijke problemen
opleveren. Bijna ieder jaar hetzelfde, dus het zal waarschijnlijk snel gebeurd zijn. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn dinsdag 19 februari, 19 maart, en 16 april.
Daarna is de zomerstop. Alle jarigen in februari van harte
gefeliciteerd en de zieken van harte beterschap.
Cor Voorderhaak

Twente
Alsof er niets veranderd is zijn we al weer in de maand februari. De kerstmiddag werd weer druk bezocht en was
heel gezellig en ook heel plezierig was het nieuwjaarsfeest in januari en zo gaan we naar de volgende bijeenkomst:
Woensdag 20 februari is de JAARVERGADERING
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Penningmeester Zwaan en secretaris Leis hebben veel
uren besteed aan het Jaarverslag en zij vragen aan u allen
om goedkeuring. Dus is het belangrijk dat er veel leden
op deze vergadering komen.
Tot slot wil ik nog vermelden dat de busreis besproken
is voor 15 mei. Het belooft weer een mooie rit te worden
en u kunt zich daar al voor opgeven. Het gaat u goed.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Netty Geerdink

Utrecht
Nog even terugkijken naar de maand december.
Ter afsluiting van het jaar het kerstklaverjassen en jokeren op de 18e. Om 12.00 uur waren de kaarters in het
SSVU-Ontspanningscentrum uitgenodigd voor een kerstbrunch aangeboden door het afdelingsbestuur. Na de
brunch werd er nog 2 rondes gezellig gekaart onder het
genot van een drankje, eveneens aangeboden door het
afdelingsbestuur.
Na afloop van de bijeenkomst ging een ieder voldaan met
een heerlijke kerststol voorzien van een Kerst- en Nieuwjaarswens huiswaarts.
Onze eerste kaartmiddag van het jaar op 8 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 dat het jaar 2019 voor allen een
voorspoedig maar vooral een gezond jaar mag zijn. Na de
eerste ronde werd er gezamenlijk een toost uitgebracht
op het nieuwe jaar. Zoals gebruikelijk verliep deze eerste
bijeenkomst onder het genot van een drankje in een gezellige en ontspannen sfeer.
Zoals het er nu naar uitziet zal op 26 februari 2019 de laatste kaartmiddag in het SSVU-Ontspanningscentrum zijn.
Of wij vanaf 1 maart een andere locatie voor onze kaartmiddagen hebben is nog de vraag, zo gauw wij meer weten zullen wij dat u uiteraard laten weten.
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Deze zal worden gehouden op 19 februari 2019 aanvang 13.45 uur in het SSVU Ontspanningscentrum, St.
Jacobsstraat 12-14 (5e verd.).
Om de vergadering vlot te laten verlopen wordt er bij binnenkomst een uitgebreide vergaderset uitgereikt. Rekening houdend met de tijdsduur van de vergadering zal er
na afloop hiervan nog 2 of 3 rondes worden gekaart.
Wilt u vooraf kennisnemen van het wel en wee van onze
afdeling dan ligt er vanaf 6 februari op de kaartmiddagen
al een vergaderset voor u klaar. U kunt deze vanaf deze
datum ook aanvragen bij onze secretaris, tel. 030 602 21
07, mobiel 06 19 07 44 06 of via bgv.afdutrecht@kpnmail.nl.
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Agenda

5-12-26 febr. – Kaartmiddagen
19 febr. – Algemene ledenvergadering en kaarten.
Hen Schouten

Venlo
Met de traditionele kerstdinch op 15 december jl. heeft
onze afdeling het jaar 2018 afgesloten. Waren we altijd
zeer tevreden over degene die voorgaande jaren het
kerstbuffet bereidde, dit jaar koos het bestuur "voor de
variatie" een andere traiteur.
Het koud- en warm buffet was tot in de puntjes verzorgd
en smaakte verrukkelijk! Omdat het niet in het programma stond vermeld, was het optreden van blaaskapel
Cestička voor de aanwezigen een totale verrassing. Mooie
melodieuze muziek tijdens het tafelen, met hartelijke
dank aan onze penningmeester. Naar aanleiding van het
100-jarig bestaan van de BGV vond hij, en de overige bestuursleden, een extra uitgave hiervoor zeer op zijn plaats.
Wil van Gulik kreeg verdiend een bloemetje 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 2019.
Hierbij een woord van dank aan Mieke Crombag en Frans
Vosbeek voor het gastvrije onthaal en de fijne bediening.
Namens de Spoorweg Sportvereniging Venlo - SSV - werd
door Jeu Schouten de op de tafel staande kerstverlichtingen verloot. Een leuke geste! Dank je wel SSV.
Maandag 11 maart: Jaarvergadering. Na afloop kienen.
Locatie: 't Wonder, Kazernestraat 1.
Aanvang vergadering: 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.30
uur. Tot het 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. Het
bestuur gaat een week vóór 11 maart op pad om de prijzen in te kopen. Het is daarom praktisch als zij het aantal

kiendeelnemers op tijd weet. Kosten: € 6.00 per kaart, te
voldoen op rekeningnummer: NL58 INGB 0002 2877 88
van BGV. afdeling Venlo te Venlo, onder vermelding van
het aantal personen en namen. Aanmelden vóór 2 maart.
Eerder storten mag, graag zelfs!
Het jaarprogramma 2019 hopen we klaar te hebben voordat de ledenvergadering plaatsvindt.
Wijzigingen in uw situatie: Wilt u het adres van het BGV
bondsbestuur in uw adressenbestand/boekje vermelden
zodat 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. E-mail: bgv.ov@zonnet.nl
Tevens vragen we u de wijzigingen schriftelijk of per email ook naar afd. BGV Venlo te sturen. De mailadressen
staan vermeld in uw programma en ons postadres vindt u
op de achterpagina van 'Met Pensioen'.
Tot ziens op de jaarvergadering!
Ina Plat

Zuid West
Alhoewel we al weer in de 2e maand van het nieuwe jaar
2019 zitten wil ik toch nog even terugkomen op onze
kerstviering in december vorig jaar.
Op zaterdag 15 december werd in alle vroegte de zaal van
De Nieuwe Verbinding in Roosendaal weer in gereedheid
gebracht voor de kerstviering. Tegen 11 uur werden 70
gasten verwacht maar helaas hadden 6 personen zich afgemeld zodat Luc tegen half twaalf 64 leden inclusief de
voorzitter van het hoofdbestuur Jan Sletterink welkom
kon heten. Begonnen werd met de mededelingen betreffende de gevolgen van de AVG (wet op de privacy) en de
melding dat vandaag de laatste jubileumlampen konden
worden verkregen (waar veel gebruik van werd gemaakt)
met als gevolg dat we door de voorraad lampen heen zijn.
Op donderdag 14 februari zal de jaarvergadering 2019
plaatsvinden. Volgens schema van aftreden treden de
volgend bestuursleden af; voorzitter Luc Zwegers en bestuurslid 2e secretaris Rianne Timmers. Ook zoeken we 1
reserve kandidaat voor de kascommissie door het aftreden van mevr. A. Zwegers-Hectors. Kandidaten kunnen
zich opgeven bij de secretaris t/m zaterdag 09 februari
2019.
Hierna kwam luid toeterend de kerstman binnen die weer
een traditioneel kerstverhaal aan ons vertelde. Tevens feliciteerde hij een aanwezig jarig lid die op deze dag zijn 71e
verjaardag en tevens zijn huwelijksdag vierde met een gedichtje van Toon Hermans.
Toen was het tijd voor de kerstlunch wat bestond uit een
heerlijke groentesoep, een vlees/vis salade, koffie, thee,
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jus d’orange, melk en als afsluiter een ijstoetje. Na deze
heerlijke maaltijd werden er gratis drie rondes bingo gespeeld voor tassen met boodschappen waarna de loten
verkocht werden om voor de vele prachtige prijzen, ook
dit jaar weer door Kees bij elkaar geschooid bij 34 sponsoren, te spelen. Tussen de loterij door stond daar ineens
Kaat van de Kaai in de zaal die haar hebben en houwen
over haar niet zo propere huishouden en haar 50e verjaardag met ons deelde en waarbij Ben het ook diverse malen
moest ontgelden dat hij Kaat tijdens dit betoog stoorde.
Na deze hilarische gebeurtenis werd Anja naar voren geroepen om haar namens de BGV te bedanken, voor haar
inzet van de inkoop en verzorging van de loterijprijzen in
de afgelopen jaren, d.m.v. een cadeaubon. Anja stopt na
deze bijeenkomst hiermee en Rianne zal haar taak overnemen. Na het tweede gedeelte van de loterij en een hapje
en een drankje volgde nog een bingoronde voor een goed
gevulde grote boodschappenmand goed om de feestdagen mee door te komen. Kees je had het ook dit jaar weer
prima voor elkaar. Bedankt!!!
Tegen 16.00 uur sloot Luc deze zeer gezellige en zeker
geslaagde middag af met de wens om ook zo’n opkomst
op de jaarvergadering op donderdag 14 februari 2019 te
zien..

Agenda

Donderdag 14 februari aanvang 13.30 uur (Jaarvergadering)
Donderdag 14 maart 2019 aanvang 13.30 uur
Donderdag 11 april 2019 aanvang 13.30 uur
Agenda jaarvergadering:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. (Her) verkiezing afdelingsbestuur BGV Zuidwest
5. Verkiezing reservekandidaat kascommissie
6. Jaarverslagen secretaris en kascommissie
7. Rondvraag
Ton Vercruijssen

Zwolle
De eerste soosmiddag van 2019 zit er al weer op. Uiteraard werd er begonnen met het schudden van de handen, vergezeld van de goede wensen, vooral een goede
gezondheid werd daarbij vaak genoemd.
Bij de koffie werden we verrast door de zelfgebakken
kniepertjes en rolletjes van de familie Dozeman. Jan en
Meintje waren er weer even voor gaan zitten en trakteerden ons daarmee. Een bloemetje als beloning, om onze
dank uit te spreken voor deze heerlijke traktatie.
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Tijdens deze middag bleek dat de verwarring rond onze
vervoerskaart steeds groter was geworden. Een aantal
deelnemers had wel geld over laten zetten en zij hadden
zonder enig probleem gebruik kunnen maken van de
stadsdienst in Zwolle. Ook de communicatie kreeg geen
positief cijfer, een brief bij de aanbieding van de kaart, een
mail met de berichtgeving dat de brief niet voor ons bestemd was en andere gegevens bevatte. Daarna, in mijn
geval, nog weer een brief dat de laatste mail niet voor
mij bestemd was, omdat de kaart nog lang niet verlopen
zou zijn (let wel dat was 10 dagen voor de einddatum).
Uiteraard van mijn kant een mail terug dat ik dat toch
wel binnenkort vind. Een mail terug dat er een brief van
het SPF aan zat te komen, omdat ik geen toestemming
gegeven zou hebben voor het gebruik maken van mijn
persoonsgegevens. Dit had ik wel gedaan, maar deze was
blijkbaar daar niet aangekomen. Uiteindelijk is alles goed
gekomen, maar dan zit je toch een drie weken zonder vervoersbewijs.
Terug naar onze komende soosmiddag op 6 februari.
Wij beginnen dan met onze jaarvergadering, aanvang
14.00 uur, waarvoor hier de agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken
Verslag ledenvergadering 07-02-2018
Jaarverslag secretaris
Verslag kascommissie
Verslag penningmeester
Begroting 2019
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar
A. Dekker en L. Hordijk
9. Benoeming kascommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting
De verslagen liggen ter inzage voor en tijdens de vergadering.
Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie dienen
zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris, dit dient
uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering te geschieden.
Wanneer de vergadering is afgelopen gaan we weer
beginnen met het normale ritueel en rollen de balletjes
van de bingo weer en worden de klaverjaskaarten weer
geschud.
Dit gaan we daarna nog een drietal keren doen voordat
de zomervakantie weer aanbreekt en wel op de woensdagen 6 maart, 3 april en 1 mei.
Graag tot ziens op woensdag 6 februari.
Jan Post

Colofon

Zweedsepuzzel

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

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

Sluitingsdata kopij
Nummer maart 2019
Sluiting kopij 5 februari 2019
Nummer april 2019
Sluiting kopij 11 maart 2019

Digitaal
bgv.ov
1

2

3

4

5

6

7

8

9

@zonnet.nl

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

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

Winnaar:
E.
Wiesener-Hylkema
J.H.
Boersbroek
Alkmaar
Nijmegen

ficiat!

rte pro
Van ha

Maak ook gratis gebruik van
onze rubrieken:

Contactadvertenties
Te koop
Te koop gevraagd

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

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

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

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

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

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

Woonplaats

_Geboortedatum
Tel.

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

en ontvangt via SPF/ SPOV uitkering of pensioen

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

Handtekening

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

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

