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Van de redactie

I

n het vorig nummer schreef ik dat
ik bezig was met mijn laatste stukjes. En dat is nog steeds het geval;
de vorming van de nieuwe redactie
is nog niet helemaal afgerond. Ik
verwacht dit in oktober helemaal
klaar te hebben.
Ik wil in dit nummer beginnen met
excuses aan te bieden aan verschillende afdelingen, die in het septembernummer hun nieuws misten.
Om een of andere voor mij duistere
reden heb ik deze stukjes gemist en
zijn ze over het hoofd gezien. Rot-

terdam heb ik daarom wat extra
ruimte toebedeeld om dit een beetje goed te maken.
Verder wil ik allen, die een blijk van
medeleven hebben gestuurd en die
hebben laten weten mijn vertrek
te betreuren, dank zeggen voor de
steun,die zij mij daarmee hebben
gegeven. Hartverwarmend!!
In dit nummer komt onze voorzitter
weer aan het woord. Ook hebben
we weer wat interessant nieuws uit
het Verantwoordingsorgaan.
Er is een reactie gekomen op de

brief, die Gerrit Bleumink heeft geschreven aan de directie van NS
over de vergoeding die NS gaat geven aan oorlogsslachtoffers en/of
hun nabestaanden.
Hieraan hebben we ook weer uitgebreid aandacht besteed.
Kortom. Er ligt weer een blad vol lezenswaardig nieuws.
Veel leesgenoegen!
HG

Van uw voorzitter
E
n weer is de maand om en zet ik
me achter mijn computer om een
stukje te schrijven over het wel en
wee van de BGV. Dat rijmt trouwens
aardig!

U hebt allemaal het formulier thuis
gekregen om u aan te melden voor
automatische afschrijving van de
contributie door onze penningmeester. Heel veel formulieren zijn al teruggekomen. Gelukkig. Maar, wat we
al verwachtten heeft ook een aantal
leden opgezegd. Die zijn waarschijnlijk ook nooit op een contactmiddag
geweest en hebben nooit het plezier
om met “oude” collega’s te praten en
herinneringen op te halen ondervonden. Jammer hoor.
Zoals eerder beschreven gaat Henk
Grimbergen er echt mee stoppen.
Hij is samen met Jan Westerhuis
een datum aan het prikken voor de
overdracht. Heel jammer voor zowel
Henk, die het graag deed, als ook
voor de BGV die een gedreven bestuurslid verliest.
Verder moet ik via deze weg een

probleem kwijt. En wel het blad Met
Pensioen in relatie tot ondersteunende leden. Al heel lang is de regel dat
een ondersteunend lid geen maandblad van ons ontvangt. Dat kan ook
helemaal niet voor die 1 euro 25 per
maand. Maar een aantal jaren geleden is daar de klad in gekomen en
toen kregen alle leden het blad thuisgestuurd. Daar zijn we begin van het
jaar achter gekomen en hebben dat
dus teruggedraaid. Wat we daarbij
niet gedaan hebben is dit besluit te
communiceren naar de (ondersteunende) leden. Heel slordig van ons!
Wat we in de eerstvolgende Najaarsvergadering aan de aanwezigen willen voorleggen is dat er 3 mogelijkheden zijn.
1. Ondersteunende leden krijgen
geen MP meer, zoals vele jaren gebruikelijk was.
2. Ondersteunende leden kunnen
zich opgeven om het blad digitaal
te ontvangen.
3. Ondersteunende leden kunnen
aangeven dat ze het blad willen
ontvangen, maar betalen dan dezelfde contributie als “gewone” le-

den; dus € 1,60 per maand in plaats
van € 1,25 per maand.
Verder maakt het bestuur zich zorgen
om de terugloop van leden. Probeer
aub als je weet dat een ex-collega
met pensioen gaat hem/haar lid te
maken van de BGV.
Hier hou ik het even bij, de zon schijnt
en ik moet bloedprikken in het ziekenhuis dus ik spring op de fiets en
geniet intussen van de natuur.
Jan Sletterink
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Berichten vanuit....

Het VerantwoordingsOrgaan (VO)
Deze bijdrage gaat over het nieuwe fonds, hoe ziet er het nieuwe bestuur eruit
en hoe gaat het verder met het huidige VO, het overgangs- VO (het transitie VO
ook wel genoemd) en het nieuwe (nog te kiezen) VO.
Het (bestuur) van het nieuwe
fonds
De besturen van SPOV en SPF, verwachten in september 2019 overeenstemming te bereiken over de fusie.
Om de fusie per beoogde datum van
1 januari 2020 te kunnen realiseren
willen de beide besturen alle benodigde documenten rond 20 september 2019 bij de notaris deponeren.
De naam van het nieuwe pensioenfonds is ook al bekend: Pensioenfonds Rail & OV (Openbaar Vervoer).
Het nieuwe fonds, nader te noemen
Pensioenfonds Rail & OV, is een niet
verplicht bedrijfstakpensioenfonds
voor de bedrijfstakken spoorwegen
en openbaar vervoer.
Het bestuur van Pensioenfonds Rail &
OV wil, via het voeren van een gedegen en voorspelbaar beleid, de deelnemers, de pensioengerechtigden
en gewezen deelnemers nu en in
de toekomst een goed ouderdoms-,
invaliditeits- en nabestaandenpensioen kunnen bieden.
Het bestuur van Pensioenfonds Rail
& OV, kent een omgekeerd gemengd
bestuursmodel en bestaat (bij de
aanvang van het nieuwe fonds) uit
elf (11), niet uitvoerende bestuurders
(NUB’s), vijf (5) namens de werkgeversorganisaties, drie (3) namens de
werknemersorganisaties, twee (2)
namens de pensioengerechtigden
en een (1) onafhankelijk voorzitter.
Naast deze niet uitvoerende bestuurders zijn er ook drie (3) uitvoerende
bestuurders (UB’s).
Deze Uitvoerende Bestuurders, zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering
van het door het fondsbestuur vastgestelde beleid en geven daarbij leiding aan de uitvoeringsorganisatie.
4

De Niet Uitvoerende Bestuurders
vormen het interntoezicht. Dit intern
toezicht is professioneel en slagvaardig ingericht. Zij houden toezicht op
de Uitvoerende Bestuurders en vervullen de werkgeversrol voor de Uitvoerende Bestuurders.
Het aantal bestuurders Uitvoerend
en Niet Uitvoerend bestaat bij aanvang van het nieuw fonds uit 14 leden, dit aantal wordt over enige jaren
teruggebracht.
Stand van zaken van het
Verantwoordingsorgaan
We hebben als VO een advies aan het
bestuur gegeven voor wat betreft de
samenstelling van het overgangs-VO
en het nieuwe (nog te verkiezen) VO.
Voor het overgangs-VO hebben we
gekozen voor 12 leden, voor elke geleding (werkgevers, werknemers en
gepensioneerden) 4 leden. Voor het
nieuwe VO 17 leden, 6 werknemers
vertegenwoordigers, 6 vertegenwoordigers vanuit de gepensioneerden en 5 leden vanuit de werkgevers.
Dit laatste in overleg met het VO van
SPOV.
Het bestuur heeft uiteindelijk gekozen, voor het overgangs-VO, voor het
advies van het VO van SPOV, te weten
9 VO leden vanuit het VO SPF en 7 leden vanuit het VO SPOV.
De poppetjes invulling van de 7 VO
SPOV zijn inmiddels door het VO
SPOV ingevuld. Over de 9 leden van
VO SPF vindt nog overleg plaats. Over
de samenstelling van het nieuwe VO
6 werknemers, 6 gepensioneerden
en 5 werkgevers is het bestuur het
met de beide VO's eens.
s
We hebben inmiddels ook een sessie
gehad met de beide VO’s over de tijd

tot 1 januari 2020 en over de periode
ten tijde van het overgangs-VO.
In de eerste periode tot 1 januari 2020 komen de volgende
onderwerpen op de rol
• Verkiezing door de geleding gepensioneerden van de beide VO's
van twee bestuursleden (NUB’s), in
het nieuwe bestuur;
• Advies over het beloningsbeleid;
• Het bestuderen van het definitieve
bestuursbesluit over de fusie;
• Vast stellen VO reglement en huishoudelijk reglement, voor overgangs-VO;
• Specifieke aandacht voor communicatie naar de deelnemers en gepensioneerden over de fusie;
• Oordeel VO over Bestuursbeleid en
over het handelen van het bestuur.
In de tweede periode ten tijde
van het overgangs-VO
• Nauwlettend het bestuur volgen
of er een goede uitvoering wordt
gegeven aan het bestuursbesluit ;
• Verkiezingscommissie
instellen;
deze dient onder andere de verkiezingsdatum en het verkiezingsreglement vast te stellen en de kandidaat stellende organisaties over
de verkiezingen in te lichten, met
specifieke aandacht omtrent de diversiteit!;
• Opleidingsplan voor het nieuwe
VO op te stellen;
• Introductie plan voor het nieuwe
VO op te stellen.
Dit was het weer voor deze keer, voor
bestuur en VO nog veel werk aan de
winkel! (gelukkig maar!)
En voor u geachte lezer denk na over
de verkiezingen ze komen er zo aan,
voorspelling? April/mei 2020!
Graag weer tot een volgende keer!
Sjef Marcelis, lid VO namens BGV
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Station Hoorn

H

et station dateert uit 1883. Het
stationsgebouw is een bijzonder gaaf voorbeeld van een neorenaissance bouwstijl. Zelden werd
een middelgroot stationsgebouw
zó uitbundig gedecoreerd. Het is
met recht één van de hoogtepunten uit de laat negentiende-eeuwse
stations architectuur in Nederland.
Mede dankzij het station kwam de
stad uit een diep dal. Het is gelegen
aan de spoorlijn Zaandam-Hoorn,
geopend op 20 mei1884. Op 6 juni
1885 werd de spoorlijn verlengd
naar Enkhuizen. De exploitatie was
in handen van (HSM) Hollandse
IJzeren Spoorweg Maatschappij.
Vanuit Hoorn werden vervolgens
nog lijnen geopend naar Medemblik en Heerhugowaard.
Aan de achterzijde van het station

ligt het station Stoomtram Hoorn
van het museum Stoomtram HoornMedemblik. Die maakt gebruik van
de lijn van de voormalige lokaalspoorweg naar Medemblik. Hoorn

heeft sinds 1657 stadsrechten, verleend door Willem V tegen betaling
van 1550 schilden (Nederlands oudste gouden munt). Het neveneffect
was dat hierdoor de ontwikkeling
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van de stad als handelsnederzetting sterk bevorderd werd.
Hoorn overvleugelde snel de andere Zuiderzeehavens.
Gedurende de 16e en 17e eeuw kende de stad haar grootste bloei en was Hoorn één van de steden die vertegenwoordigd was in de VOC. Ook de WIC en het Noorderkwartier waren in Hoorn gevestigd. Hoorn was daardoor de
formele hoofdstad van het gebied boven het IJ. Ook het
huidige station Hoorn is nog steeds een bezoekje waard.
Op loopafstand bevindt zich de haven met het beeld van de
scheepsjongens van de Bontekoe.
Ook het Westfriesmuseum met name gericht op de cultuurgeschiedenis van de regio West-Friesland en museum van
de twintigste eeuw met interieur en voorwerpen uit de periode 1900 tot circa 1980 zijn een bezoekje waard. En als de
tijd het toelaat zeker een bezoekje aan het museum Stoomtram Hoorn-Medemblik (SHM) en een ritje met historisch
stoomtram materiaal. Kortom, Hoorn is zeker een interessante stad om te bezoeken.
Jan Westerhuis

Reünie
Reünie OKB, HVL en MRC
Beste oud collega van het OKB, HVL
en MRC,
Op zaterdag 2 november 2019 wordt
u uitgenodigd voor onze reünie. Deze
wordt gehouden in het ontspanningsgebouw Railzicht bij station Amersfoort.
Tijd: 11.00-15.00 uur. Voor een lunch
wordt gezorgd.
Aanmelding bij G. de Waal onder betaling van € 17,50 op rekeningnummer
NL77INGB0002840734. Zie ook onze
website www.reunie-hvl.nl
Wij zien u graag die dag terug.
Namens de reünieorganisatie,
Henk de Jong
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Mijn vriend, de Belgische treincontroleur

H

ij was een hele vriendelijke en innemende man.
Een Vlaming van het zuiverste water. Ik was nog
jong en hij liep naar zijn pensioen. Ik mocht Leon tegen hem zeggen en ik werd Albert genoemd, met een
streepje boven de e.
Hoe het verder ging
Het zal zo omstreeks 1965 zijn geweest. Mijn standplaats was Maastricht en ik was dieselbevoegd en
reed veel op de Blauwe Engel. We reden op het miljoenenlijntje van Valkenburg, via Kerkrade naar Heerlen
en weer terug. De dieseltjes hadden het in de zomer
in de Limburgse heuvels wel eens moeilijk om boven
te komen. We reden van Maastricht naar Aken. Andere
soorten beveiligingen en strenge Zoll-Beambten. Van
Maastricht naar Luik en dat was het helemaal, jaja. We
reden internationaal en dat gaf ons jonge machinisten
toch wel status vonden wij. Ook werden we wel eens
in de maling genomen, maar dat stoorde ons niet. We
deden het toch maar eventjes, zeiden we.
Ik stond er op voor drie slagen Luik, 30 km heen en
30 km terug, vertrek uit Maastricht. Het eerstvolgende
stopstation was Eijsden en ik stopte langs het perron
waarop in 1918 de Duitse keizer stond te bedelen voor
asiel in Nederland, want hij had de oorlog verloren;
dus toen ook al asielzoekers. Verder door naar Visé, het
eerste Belgische station. Daar stapte de Nederlandse
conducteur af en kwam de Belgische conducteur aan
boord. De meesten waren Fransprekend en altijd dezelfde ceremonie: handje geven, “comment vas-tu”,
“bonjour monsieur” en dan vertrokken we naar Luik.
De rit naar Luik deels langs de Maas, door een tunnel
en langs brouwerijen. Het was wel enerverend en aankomst in Luik. Een grote fabrieksstad met veel industrie, ijzersmelterijen en gieterijen. We kwamen regelmatig de trein tegen die ijzer in gesmolten toestand
naar de gieterijen bracht. Ook kwamen we vaak de
Duitse TEE tegen maar daarover straks meer. Op deze
ritten maakte ik voor het eerst kennis met monsieur
Leon en hij kwam in de cabine en dan werd het pas
gezellig. Iedereen kende hem en als we in Luik aankwamen gingen we even buiten het station bij de frieterie een zak friet halen voor 5 franc en de mayonaise
kregen we er gratis op, omdat we van de chemin de
fer waren. Dat is zo een tijdje gegaan.

Ik ging met mijn gezin naar Spanje, waar veel spoormensen naar toegingen, naar Calafel bij veel NS-ers
bekend. Na een vakantie met veel zon en zwemmen
met de kinderen gingen we weer naar huis. Op Gare du
Nord moesten we lang wachten op de trein naar Maastricht. Ik liep wat rond want daar is voor een NS-er veel
te zien. Er stond een luxe trein die mijn aandacht trok.
Al gauw zag ik dat dit de Trans Europe Expres was, de
Duitse TEE van Parijs naar Keulen via Luik en Aken. Wat
een pracht verbinding, maar niet voor ons met onze
2e-klas vervoersbiljetten. Zonder ergens aan te denken loop ik langs al dat moois de trein te bekijken. Bedienden met witte jasjes en gouden knopen, wat een
luxe maar, u voelt het al aankomen, maar ik toen nog
niet. Ik word ineens vastgepakt en op het perron in
Parijs heftig geknuffeld: het was monsieur Leon. Jaja
manneke, gij gaat met uw gezin naar Maastricht en gij
gaat met onze schone trein mee. Voor ik van de schrik
bekomen was zat ik met mijn gezin heerlijk in de kussens en reisden we als vorsten door het Franse land
richting Luik. Bij Luik aangekomen maakte ik aanstalten voor de overstap. Maar mijn vriend had nog een
ander plan: we mochten niet van boord en we gingen
door naar Visé. Normaal reed deze trein in Visé door,
maar nu werd er even gestopt en de bediende met
zijn witte jasje en gouden knopen deed ons uitgeleide. Dat de Duitse TEE voor ons een extra stop maakte
zal ik mijn leven niet vergeten en monsieur Leon ook
niet. Het lijkt allemaal wel heel fantastisch, maar het is
echt gebeurd. Wel heb ik enkele aanvullingen gedaan
om het goed leesbaar te maken.
Ab Tuinman oud did te Groningen

Het leven gaat verder en ook de contacten met monsieur Leon werden minder en het werd vakantietijd.
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Uitkering slachtoffers van de Holocaust
Beste lezer, onderstaande brief kreeg ik door ons lid Gerrit Bleumink toegestuurd. Het is zijn reactie op de uitkering die NS
gaat geven aan slachtoffers van de Holocaust die door NS in de 2e wereldoorlog vervoerd zijn naar de diverse kampen.
Als voorzitter van de BGV kan ik me volledig in deze brief vinden, vandaar dat ik de brief ook in MP zet, zodat onze leden ook
hun mening kenbaar kunnen vormen en eventueel kenbaar kunnen maken. Op de volgende pagina de reactie op de brief.
Jan Sletterink Voorzitter
Apeldoorn, 01-07-2019
Geachte heer van Boxtel,
Vorige week kwam in het nieuws dat de Nederlandse Spoorwegen een financiële tegemoetkoming gaan geven aan slachtoffers en nabestaanden van de jodentransporten die met treinen vanuit heel Nederland naar Westerbork en andere Nederlandse kampen reden en vandaar per spoor naar de vernietigingskampen in Polen werden vervoerd. Door de vasthoudendheid van de heer Muller en de commissie Cohen en uiteraard uw medewerking hebben de spoorwegen dit gebaar gemaakt,
hoewel daarmee het leed niet ongedaan gemaakt kan worden.
Wat mij nu in deze hele geschiedenis zeer onaangenaam treft, is het feit dat in het bericht over de toekenning geen enkele nuancering wordt aangebracht. Daardoor wordt het voltallige NS-personeel uit die tijd direct in de groep der collaborateurs geplaatst. Zowel mijn vader als mijn grootvader waren in dienst van de NS. Mijn grootvader in Apeldoorn van 1914 tot 1953 en
mijn vader in Oldenzaal van 1941 tot 1978. Zij zijn getuige geweest van het reilen en zeilen van een spoorwegbedrijf in dienst
van de bezetter. Mijn grootvader heeft machteloos toe moeten kijken hoe de joden van het Apeldoornsche Bosch werden
weggevoerd. Mijn vader werkte als rangeerder in Oldenzaal waar in de oorlog veel verkeer passeerde van en naar Duitsland.
Dat waren naast de enkele gewone reizigerstreinen vooral goederentreinen, waaronder ook transporten voor de bouw van de
Westwall en transporten met al dan niet geroofde goederen richting Duitsland. Ook zijn er transporten met joden gepasseerd.
Bij veel van deze treinen werd in Oldenzaal van loc gewisseld, een klusje dat mijn vader als rangeerder moest opknappen. Mijn
vader heeft er nooit veel over losgelaten. Hij is in 2013 op 97-jarige leeftijd overleden. Pas in zijn laatste levensjaar vertelde hij
mij dat hij vaak aan die periode moest denken en het er moeilijk mee had, vooral omdat hij met de wijsheid achteraf, zich
afvroeg wat hij had kunnen ondernemen en dat was bitter weinig. Al die jaren heeft hij die last met zich meegedragen en achteraf gezien zou je kunnen zeggen dat hij na de oorlog toch enigszins getraumatiseerd door het leven is gegaan. En hij is vast
niet de enige. Ook de kinderen van deze groep spoormensen, waaronder mijn zus en ik, hebben op de een of andere manier
wat van de oorlog meegekregen, ondanks dat wij en velen andere spoorkinderen pas na die tijd zijn geboren.
Maar wat kon de gewone spoorman doen? De NS-directie duldde geen verzet en ook van de Duitse leiding die op de stations
aanwezig was, hoefde men bij verzet niet op steun te rekenen. Het NS-personeel zat als het ware tussen hamer en aambeeld.
Daarbij moet wel vermeld worden, dat de Duitse leiding in Oldenzaal zich wel koest hield. Ze hadden de rustige Nedersaksische geaardheid en alles was natuurlijk beter dan een enkele reis Stalingrad. De geschiedenis is niet één verhaal. Het is een
samenhang van gebeurtenissen die elkaar beïnvloeden. Verreweg de meeste (spoor)mensen uit die tijd konden niet weten
wat er met de transporten gebeurde. Van vernietigingskampen had nog niemand gehoord, laat staan dat iemand zich kon
voorstellen dat er zulke kampen bestonden. Door bij de toekenning van de vergoedingen alleen maar te praten over de ellende van de gedeporteerden en achterwege te laten wat het gewone NS-personeel heeft gezien aan ellende worden deze
mensen in de groep van de collaborerenden geplaatst en dat hebben de meeste van hen niet verdiend.
Van de NS-ers die in de oorlogsjaren in actieve dienst waren, zullen er nog maar weinig in leven zijn. Ik voel het daarom als
mijn plicht om als nabestaande en zelf inmiddels gepensioneerd NS-er voor mijn grootvader, mijn vader en hun collega’s uit
de oorlogsjaren op te komen. Mijn grootvader en mijn vader waren beslist geen collaborateurs en ook de NS-ers die ik in Oldenzaal nog gekend heb, waren dat niet.
Ik hoop dat u voor het personeel dat in oorlogstijd in dienst was bij de NS een lans wilt breken en op de een of andere manier
duidelijk maakt dat ook zij niet veel keus hadden.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bleumink, Oud-adviseur dienstregeling en infrastructuur bij NSR-Logistiek
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Reactie op brief van Gerrit Bleumink
In het septembernummer van MP hebben wij een brief geplaatst, die Gerrit Bleumink had geschreven naar de directie
van NS; dit naar aanleiding van de “Holocaust” en de rol, die NS zou hebben gespeeld in de oorlog. Voor de reactie op
deze brief was in het vorige nummer geen ruimte meer. Vandaar dat wij daar nu ruimte voor vrij maken.
Naar aanleiding van mijn mail aan Rogier van Boxtel, ben ik
vrijdag 05-07 gebeld door Rutger Hamelynck van NS Communicatie. NS Communicatie vertolkt uiteraard de mening
van de directie van NS. Daarvoor worden ze betaald. Het
zal dus duidelijk zijn dat we niet tot overeenstemming zijn
gekomen, dat hoeft ook niet. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. We hebben ongeveer een half uur met elkaar
gesproken en het was geen onaangenaam gesprek. Ik zal
proberen het in het kort weer te geven en ik hoop dat ik Rutger Hamelynck juist citeer:
1. NS heeft ontzettend veel reacties, van allerlei soort, ontvangen van over de hele wereld. Vaak met de vraag:
“hebben mijn ouders daaraan meegedaan?”
2. Mijn bezwaar was o.a. dat het voltallige spoorwegpersoneel in één klap als collaborateur wordt aangemerkt.
Rutger Hamelynck stelt dat het bedrijf inderdaad gecollaboreerd heeft in de exacte betekenis van het woord
(collaboreren = meewerken). Dat is al in 1940 door de
toenmalige directie met de Duitsers overeengekomen.
De directie wilde zelf de touwtjes in handen houden. De
Duitsers gingen daarmee akkoord op voorwaarde dat
NS dan ook transporten voor de bezetter zou verzorgen.
Uiteraard klopt dat, maar ik heb gezegd dat men toen
waarschijnlijk gedacht heeft dat het dan ging om een
munitietrein te vervoeren, of een trein met tanks of militairen. Ik heb verder gezegd dat men toen in de verste
verte niet had kunnen denken dat er vernietigingskampen gebouwd zouden worden waarin mensen aan de
lopende band de ovens werden in geschoven. Op Delpher, de site van de Koninklijke Bibliotheek, wordt voor de
eerste berichten daarover iets gemeld in juni 1944. Rutger Hamelynck zegt dat NS geen Nazi-bedrijf was, maar
dat het personeel zich wel had kunnen afvragen of het
normaal was dat dergelijke transporten plaatsvonden
en dat men op die manier iets had kunnen doen om ze
te verhinderen; dat is niet gebeurd. Uit de verhalen van
mijn vader en grootvader weet ik dat men nauwelijks
iets kon doen wat effect sorteerde. Ik heb de tijd gelukkig
niet meegemaakt, maar ik denk dat men eigenlijk niets
kon doen. Je zou kunnen gaan staken, maar dan moet
je wel goede communicatiemiddelen hebben; facebook
en twitter had je toen nog niet.
Na mijn gesprek met Rutger Hamelynck heb ik nagedacht
of er een vergelijking te maken is met gebeurtenissen uit het
heden. Ik herinnerde mij een voorval uit mijn actieve dienst-

periode. Er kwam een voorstel van ProRail om de dienstregeling aan te passen op een paar stations om de punctualiteit
te verhogen. Ik heb die voorstellen beoordeeld en mijn advies luidde “niet doen”, want er ontstaan conflicten met de
veiligheid van het treinverkeer en dus met de reizigers. Mijn
advies was niet met de reden “omdat ik dat zo vind”, maar
het was onderbouwd met de meningen van technici, van
mensen van spoorwegveiligheid, beveiligingsdeskundigen
en nog meer. Desondanks viel het advies bij mijn toenmalige leidinggevende en haar chef niet in goede aarde en ik
ben behoorlijk onder druk gezet om mijn mening te herzien. Alleen het feit dat ik heel veel medestanders had, heeft
mij er toen denk ik voor behoed dat ik buiten de deur werd
gezet. En dit “verzet” vond plaats in volle vredestijd. Hoe is
het dan in oorlogstijd, waar je rekening moet houden met
nog heel andere facetten. En hoe vaak lees je over conflicten
niet dat er een sfeer heerste van angst en intimidatie, zelfs
bij medisch specialisten en dat zijn toch waarachtig niet de
minsten. Ik zal dit nog aan Rutger Hamelynck melden.
3. Rutger Hamelynck vroeg zich af waarom de machinisten die de transporten vanuit Westerbork naar Nieuweschans reden niet geprotesteerd hebben. Het waren
volgens hem meestal Groningse machinisten en Groningen was toch een rood bolwerk. De roden waren
over het algemeen fel anti-Duits.
4. NS heeft niet bewust meegewerkt aan de Holocaust.
Dat had ik uit de berichtgeving niet opgemaakt (vandaar ook mijn reactie), maar volgens Rutger Hamelynck
is die nuancering wel aangegeven. Slechts enkele kranten hebben dat overgenomen.
Dat was heel in het kort de reactie van Rutger Hamelynck.
Het is niet volledig, want het is altijd moeilijk om met de telefoon in de ene en de pen in de andere hand te zitten.
Even los van bovenstaand bericht: in het boek “Het Spoorwegbedrijf in oorlogstijd 1939-1945” van Huurman, kan ik
(nog) niets vinden over transporten vanuit Nederland via
Oldenzaal-Bentheim naar de kampen in Polen. Enige uitzondering was het transport van patiënten uit “Het Apeldoornsche Bosch”. Daarover staat in het boek dat de trein
in Almelo is gesignaleerd, waaruit ik dan concludeer dat die
trein via Oldenzaal het land verlaten heeft. Toch heeft mijn
vader het over een paar transporten gehad. Ik heb geen idee
welke transporten dat dan geweest kunnen zijn.
Met vriendelijke groet, Gerrit Bleumink
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Aangezien onze secretaris nu geniet van een mooie
cruise en nu waarschijnlijk met de sloepenrol bezig is,
zal ik als penningmeester de honneurs waarnemen. Voor
Alkmaar zit de eerste soos na het zomerreces er weer
op. Opkomst wat magertjes met 28 personen, maar dat
mocht de pret niet drukken; zoals gewoonlijk weer erg
gezellig. Dit komt mede door de heerlijke hapjes en de
bingoprijzen zoals altijd goed verzorgd door Elly en Ton.
De klaverjassers en de sjoelers waren weer fanatiek bezig
om één van de prijzen in de wacht te slepen. Ook aan de
stamtafel passeerden weer de mooiste verhalen en anekdotes de revue. Kortom een welbestede middag, wel
hoop ik dat de volgende soos weer op volle strekte zal
worden bezocht.

Agenda

14 oktober, 11 november en 9 december
aanvang 13.30 uur in “De Terp” te Almaar

Amsterdam
Het is zondag 7 september, zojuist werd ik er via een email aan herinnerd, dat ik nog de kopij voor de maand
oktober moest insturen; was ik tot op heden helemaal
vergeten. Dit komt grotendeels doordat er nog geen middagbijeenkomsten zijn geweest na de vakantie en er ook
geen nieuwtjes zijn te vermelden, daarom ook maar een
heel klein stukje proza. Als u dit leest is de middagbijeenkomst van september al weer achter de rug.
De volgende bijeenkomst is op donderdag 17 oktober.
Dan zullen we ons na de bingo vermaken met het spelen
van diverse spelletjes en kaarten. Bij deze groet ik u allen
en hoop u spoedig te ontmoeten in ons verblijf te Duivendrecht.
Kor Stuut

Jan Westerhuis, penningmeester

Amersfoort
Het is alweer 5 september als ik dit stukje schrijf. Het is een
hete zomer geweest. Ik hoop nog op een mooie nazomer.
En als u dit leest kunnen we misschien al genieten van de
mooie herfstkleuren. Bij MP 8-9 zat de eerder genoemde
brief betreffende de nieuwe manier van contributie innen.
Ik hoop dat deze door iedereen is ingevuld en verstuurd.
Het bestuur is weer aan de slag om het programma van
2020 op te zetten. Dit zal u binnenkort worden medegedeeld. Als er nog suggesties zijn vanuit de afdeling dan
horen wij het graag. Ook zijn we nog steeds op zoek naar
een nieuwe voorzitter en secretaris voor de afdeling. Deze
zijn echt nodig als we de afdeling in stand willen houden.

Agenda

Donderdag 17 oktober contactmiddag en bingo
Donderdag 14 november contactmiddag en bingo
Donderdag 12 december kerstbuffet en bingo met
verloting aanvang 11.00 uur

Apeldoorn
Geen kopij ontvangen.

Eindhoven
De muziekmiddag met een optreden van Boeremoeske is
geweest en het was grandioos. Er werden liedjes gezongen in het Brabants en er werd driftig mee gezongen door
de aanwezigen. Een woord van dank voor Tiny voor het
verzorgen van de hapjes.
Op 30 oktober hebben wij onze najaarsbijeenkomst, de
folder wordt bij u thuis gebracht of verzonden per mail.
Er is een vacature in het bestuur, wij zijn op zoek naar een
vrouw om het bestuur te versterken.

Agenda

Graag tot de volgende Met Pensioen of op de bijeenkomst van 17 oktober in Railzicht.

Het sjoelen en kaarten in de Fuut op:
08 oktober; 15 oktober; 22 oktober; 29 oktober;
05 november; 12 november.
Kom gerust langs om eens te kijken hoe dit er aan toe
gaat. U bent welkom op deze dinsdagmiddagen vanaf 13.15 uur in de Fuut.

Jan Beitsma

Jan Daverveld
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Friesland
Beste Lezers,
De eerste bijeenkomst staat voor de deur. Als u dit blad
krijgt een dag later n.l .2 oktober. Het wordt steeds moeilijker om een invulling te geven aan de middag bijeenkomsten. Wanneer u iets weet, graag even aan mij doorgeven, zodat wij ook een middag kunnen vullen.
Op 25 oktober is er weer een reünie van oud medewerkers van Rayon Leeuwarden. De middag begint om
13.30 uur tot 17.00 uur. In het SOVL gebouw Wijnhornsterstraat 88. Onze najaar bijeenkomsten zijn verder 13
november en 18 december.
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen begroeten.
Namens het bestuur.
de V.

Groningen
Agenda

25 oktober		
26 november
13 december

Kaarten en sjoelen
Bingo of gastspreker
nog niet bekend

Haarlem
Geen kopij ontvangen.

Heerlen
Geen kopij ontvangen.

's-Hertogenbosch
Terwijl het zonnetje heerlijk schijnt, zit ik achter de computer om weer het één en ander in ons blad te laten verschijnen.
Op 8 oktober beginnen we weer!!!
Zoals ieder jaar starten we het seizoen met een bingo middag. Het is dan ruim 4 maanden geleden dat we bij elkaar
in “Het Kikkertje” zijn geweest. Een hele goede reden om
zeker te komen. We kunnen dan, behalve ons bingospel
spelen, weer even gezellig bijpraten.
Ik kan nu nog heel veel gaan opschrijven, maar er is verder
geen nieuws te melden!
Natuurlijk zijn er weer onze welgemeende felicitaties voor
al onze jarigen in oktober.
Onze volgende bijeenkomst is dinsdag 13 november
(spellenmiddag)

Hopelijk zien we elkaar eerst nog 8 oktober. Tot de volgende keer.
Berthy van den Broek, vz

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Op 8-8-2019 was het weer zover: het 2de uitstapje met
de bus. Met 36 personen ging de reis naar Trier in Duitsland. Om 8 uur vertrokken we uit Sittard met mooi weer
en dat bleef de hele dag zo. In Trier aangekomen moesten
we eerst een gids ophalen. De gids gaf ons uitleg en liet
ons diverse bijzonderheden van de stad Trier en de Romeinse gebouwen zien. Was zeer interessant en prachtige gebouwen uit de romeinse tijd. We hebben twee uur
door de stad met de bus en de gids getoerd. Sommige
mensen die goed ter been waren hebben ook stukken
gelopen. Om de gebouwen van nabij te bekijken, zette de
chauffeur ons af bij Porta Nigra. Na een heerlijk diner in
het Historische Keller restaurant, kregen we 2.30 uur de
tijd om de stad verder te bezichtigen en om te winkelen.
Om 5 uur was het zover om weer naar huis terug te keren.
Het was toch een leuke en gezellige dag geworden. We
bedanken de reiscommissie met name Bart Marinus die
de reis weer prachtig verzorgd had en tevens onze vaste
chauffeur Herman die ons veilig heen en terugbracht. Alleen dit even ter zake, de belangstelling voor deze reis viel
tegen met 36 personen. De penningmeester heeft geld
moeten bijleggen om de reis te bekostigen. We hopen dat
bij de volgende evenementen voldoende belangstelling
zal zijn, anders moeten we de prijs verhogen voor de busreis met 2.50 euro.
Alle leden die in oktober jarig zijn een fijne verjaardag en
nog vele gezonde jaren toegewenst.
17 okt. Gezellige middag In Restaurant Int Brookx
In het Broek 1, 6107BG 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)
Doorgeven s.v.p. wat jullie willen eten bij opgave
Kosten 20.00 euro persoon, opgeven voor 30 september.
2 dec. Kerstviering in Restaurant Int Brookx
In het Broek 1, 6107BG Stevensweert
Aanvang 14.30 uur met koffie en kerstbrood met live muziek van Duoe Tadaa. Om ongeveer 17.30 uur samen eten
met een heerlijk dinerbuffet.
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Kosten 20.00 euro per persoon, opgeven voor 15 november.
Alle activiteiten moeten vooruit betaald worden op rekening:
NL35INGB 0004438498 t.n.v.N.Marinus Sittard
De reiscommissie:
Yvonne Saive
T 046-4518442
email: jsaive@ziggo.nl
Richard Pennings
T 046-4432947
email:penningsrichard@hotmail.com
Bart Marinus
T 0637402194
email: nmarinus@ziggo.nl
Wil Kroon
T 046-4371842
email: wcmkroon@ziggo.nl
Wil Kroon

Oost Gelderland
Het bestuur feliciteert alle leden van onze afdeling, die
deze maand hun verjaardag vieren en wenst hen een heel
prettige en mooie dag.
De data voor de contactmiddagen in 2020 zijn vastgesteld. We komen bijeen op de eerste woensdagmiddag
van de maand, met enkele uitzonderingen. De data
zijn 8 jan (LET OP 2de woensdag van de maand), 5 feb
tevens ALV, 4 mrt, 8 apr (LET OP 2de woensdag van de
maand) tevens Paasbijeenkomst, 6 mei, 2 sept, 7 okt, 4
nov, 2 dec en 16 dec Kerstbijeenkomst.
Over andere activiteiten heeft het bestuur zich ook gebogen. T.z.t hoort u hier meer over.
Nogmaals doen wij een oproep om de functie van penningmeester, die per februari 2020 vacant komt, op te
vullen. De penningmeester heeft een cruciale rol in onze
afdeling, maar omvat minder activiteiten dan die de huidige penningmeester verricht. Het bestuur heeft een informatieblad beschikbaar.
Op 18 december a.s. houden we onze Kerstbijeenkomst
met het kerstbakjes maken, de uitgebreide bingo en de
langzamerhand traditionele stamppotmaaltijd.
De eigen bijdrage voor leden is 12,50 euro pp., voor niet
leden 19,50 euro 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. kerstbijeenkomst.
VERGEET NIET HET ANTWOORDFORMULIER,
MEEGESTUURD MET MP 8/9, VOOR DE GEWIJZIGDE
CONTRIBUTIEINNING OP TE STUREN!!!!!!
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De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 2
oktober. 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
Dit stukje had eigenlijk opgenomen moeten worden in het
laatste septembernummer. Door een foutje van de redactie
is dit helaas niet gelukt. Hiervoor oprechte excuses. Besloten
om het alsnog in dit oktobernummer op te nemen.
Tja, het doet vreemd aan om tijdens onze vakantie in het
land van onze oosterburen iets in elkaar te flansen voor
het maandblad. Gelukkig heb ik de laptop mee, dus tijdens een minder mooie dag toch maar even wat schrijven. Koffie binnen handbereik en gaan! Allereerst heet ik
de nieuwe leden van harte welkom die in de afgelopen
maanden met vut of pensioen gegaan zijn. Ik zou zeggen,
kom eens kijken op de 3de dinsdag van de maand bij
ons in de “Poort”. Velen van jullie Rotterdammers weten
waar deze locatie is. Voor de minder bekenden in Rotterdam, u vindt het gebouw in de Molenwaterweg 33. Bereikbaar via uitgang Blijdorpzijde van RTD CS, rechts af en
dan de eerste straat rechts. De eerste bijeenkomst van
het nieuwe seizoen is op 17 september van 12.30 tot circa 16.00 uur. Zoals al jaren is het die dag ook Prinsjesdag.
Hoe komt men eigenlijk aan deze naam? Dan ga je effen
googelen en ziedaar het onderstaande stukje.
De naam:
De naam 'Prinsjesdag' stamt al uit de achttiende eeuw. Het
komt van de viering van verjaardagen van leden van de
stadhouderlijke familie. 'Prinsjes' slaat hierbij op de kinderen
van de Oranjegezinden die bij zulke gelegenheden feestelijk
gekleed waren. Pas in de tweede helft van de negentiende
eeuw werd de naam gebruikt voor de feestelijke opening van
de zitting van de Staten-Generaal.
Bijzondere Prinsjesdagen:
In 1974 ontbrak op Prinsjesdag de pracht en paal vanwege
een gijzeling door Japanse terroristen in de Franse ambassade aan het Korte Voorhout.
In 2001 werd, vanwege terroristische aanslagen in de Verenigde Staten, uit medeleven een sobere Prinsjesdag gevierd.
De Gouden Koets stopte even voor de Amerikaanse ambassade die langs de route van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal liep.
Altijd op de derde dinsdag?
Prinsjesdag heeft niet altijd op de derde dinsdag in september plaatsgevonden. Aanvankelijk was de eerste maandag
van november gekozen voor de opening van de zitting
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van het parlement. Tussen 1815 en 1848 werd dat de derde
maandag in oktober.
In 1848 werd de begrotingsbehandeling in het parlement
veel uitgebreider, omdat de begroting voortaan jaarlijks
werd vastgesteld en de Tweede Kamer het recht van amendement had gekregen. De begrotingsbehandeling moest
bovendien voor 1 januari afgerond zijn. Daarom werd Prinsjesdag met een maand vervroegd, naar de derde maandag
van september.
In 1887 werd de maandag vervangen door de dinsdag. Dat
was het gevolg van aanneming van een amendement-A.
Schimmlepennink van der Ove om te voorkomen dat kamerleden op zondag moesten reizen. Overigens kan volgens de
Grondwet Prinsjesdag ook op een eerder tijdstip dan september plaatsvinden.
Zo, we zijn weer een stukje wijzer geworden.

Agenda

Even de volgende data in uw agenda noteren:15 oktober, 19 november en 17 december. Dit zijn onze reguliere contactmiddagen in “de Poort” voor 2019. Dus
altijd de derde dinsdag. Zoals gewoonlijk zaal open
12.00 uur. Bij voldoende belangstelling organiseren
we weer een kerstbrunch op 17 december.
Alle jarigen in oktober van harte gefeliciteerd en de zieken beterschap toegewenst namens het bestuur.
Cor Voorderhaak

Twente
Deze tekst schrijf ik begin september en het weer is er
naar om thuis te blijven. Wat een overgang na de warme
zomer. De komende tijd heeft dit bestuur een probleem
met de bezetting, omdat zowel Hans als Leis onder doktersbehandeling zijn. Dus zullen Zwaan en ik doen wat in
ons vermogen ligt.

Agenda

16 oktober Bingo/verloting
20 november Humoristische middag. In “Met Pensioen” aug/sept. editie heb ik daar al eerder over geschreven. Het belooft een hilarische middag te worden en we hopen dat velen zullen komen.
Opgave bij Zwaan Stassen, zkstassen@gmail.com.
We vragen een bijdrage ad € 10,00 pp.
6 November kunnen we elkaar weer ontmoeten in de
stationsrestauratie in Oldenzaal, vanaf 17.00 uur. Heel
gezellig en lekker eten (3 gangen menu). Vooraf aanmelden tel. 0541-532137.
Netty Geerdink, voorzitter

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

€ 5,Utrecht
In de eerste plaats wil ik u meedelen dat er iets fout is gegaan tussen het verzenden en het plaatsen van het stukje
voor september in ons blad. Dit vinden wij als bestuur
heel erg vervelend.
Als u dit stukje leest zitten we alweer in de herfst en draaien we op de dinsdagmiddagen alweer een maand met
het spelen van het kaartspel klaverjassen en jokeren.
Dit gebeuren vindt plaats in het Buurtcentrum “Beatrix”,
Prinses Beatrixlaan 2a (wijk Zuilen) te Utrecht.
Het bestuur wil de mensen die in september jarig zijn geweest en de mensen die in oktober jarig zijn (alsnog) van
harte feliciteren.
In het volgend stukje hoort u meer over ons dagje uit.
Graag tot ziens!
Etta Eleveld, (voorzitter)

Venlo
De BGV (Bondsbestuur Utrecht) heeft een zetel in het
Verantwoordingsorgaan Spoorwegpensioenfonds en is
verder lid van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). Informatie hierover leest u
in ons lijfblad Met Pensioen, zo ook informatie over onze
reisfaciliteiten. Het is daarom nuttig voor u dat u lid bent
van de BGV, ook als u niet mee doet aan de activiteiten. We
raden u aan om de machtigingskaart, die u vanuit Utrecht
per post heeft ontvangen, in te vullen. De lidmaatschapsbijdrage is vergelijkbaar met slechts één kopje koffie per
maand. Dat is te doen, toch?
Venlo heeft het alternatief vervoer, naast de wensbus en
wijkbus, uitgebreid met 'AutoMaatje.' Een vervoersservice
bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking.
AutoMaatje is een vrijwilliger die met zijn eigen auto voor
chauffeur speelt. Het is een project van de ANWB. AutoMaatje is inzetbaar voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis
of kapper, maar ook voor uitstapjes zoals de schouwburg of shoppen in Roermond. Al dan niet samen met de
chauffeur.
Zo hoopt men ook mensen te bereiken die liever niet in
een busje rijden. De chauffeur ontvangt een onkosten13

vergoeding van 30 cent per kilometer. Wellicht ook iets
voor onze leden die niet beschikken over een auto en wel
graag naar onze activiteiten komen. Reserveren is mogelijk tot 2 dagen van tevoren. Bij het schrijven van dit stukje
was het centraal nummer nog niet bekend, maar het zal
ongetwijfeld in de weekbladen vermeld worden.
Op 23 oktober kunnen we weer genieten van een diner
bij het Valuascollege, Hogeweg 24, Venlo. Verzamelen
tussen 17.30 en 17.45 uur. Aanvang diner: 18.00 uur.
Kosten: € 16.50 (excl. drankjes). Aanmelden vóór 1 oktober. Aanvullende informatie heeft u inmiddels per
brief ontvangen. Graag tot dan!
Ina Plat

Zuid West
Om na de vakantieperiode achter de computer te kruipen
om een stukje namens de afdeling te dichten is altijd weer
een opgave. De afgelopen maanden heeft het circus stil
gelegen en moet de eerste bijeenkomst als ik dit schrijf
nog plaats vinden dus is er weinig te melden.
Ik wil u toch nog even herinneren aan de bijeenkomst van
10 oktober, de humoristische oud Hollandse likeur proeverij.
Heeft u zich voor deze middag nog niet opgegeven
dan kan dat nog telefonisch bij Rianne Timmers 0165532064 tot 8 oktober 2019. Voor de kosten behoeft u
het niet te laten want deze middag wordt U en de ondersteunende leden aangeboden door het bestuur van
de afdeling BGV Zuidwest. Aanvang die middag is 13.30
uur.
Denkt u er ook aan om het uw toegestuurde machtigingsformulier t.b.v. de incasso contributie ingevuld terug te
zenden of te scannen en daarna te mailen naar de BGV
in Utrecht.
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Dan nog een leuk BGV verhaaltje en wel het volgende:
Ouderen niets meer waard?
Hoe zo? wij zijn een fortuin waard.
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
Gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
Kalk aan onze nagels
Staal in onze heupen
En plastic in onze knieën
Vol met medicijnen
Lijken wij wel goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen
Daarom ga fier door het leven
Neem geen kritiek op als ’n spons
Want door bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie nog steeds op ons
Dit was het voor deze keer en het bestuur hoopt dat u
in grote getale op de likeurmiddag aanwezig bent waar
geen bingo zal worden gespeeld i.v.m. bovengenoemd
programma maar wel een loterij. Tot 10 oktober.

Agenda

Donderdag 10 oktober 2019 aanvang 13.30 muur
(Humoristische proeverij)
Donderdag 14 november 2019 aanvang 13.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle
Geen kopij ontvangen.

Colofon

Woordzoeker

Contactpersonen
Inkomen en pensioenen:
Dhr. P.A. van Roosendaal,
tel. 033-494.16.98
Belastingen:
Dhr. L.G.M. Englebert
Tel. 070-2123582
E-mail: lgmemiga@ziggo.nl
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 november 2019
Sluiting kopij 12 oktober 2019
Verschijningsdatum 5 november 2019
Nummer december 2019
Sluiting kopij 9 november 2019
Verschijningsdatum 3 december 2019

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing
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

Wegens gebrek aan inzendingen van de juni/juli puzzel
is er deze maand geen prijswinnaar getrokken.

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

Adreslijst van de afdelingssecretariaten
Afdeling

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

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

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

Hasselaarsweg 12
Gerrit Witsehof 10
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Baden Powellstraat 17
Gouverneurstraat 53
Lepelstraat 31
Weth. Broersstraat 3
Dross. Saldenstraat 25
Noordendijk 49
Elschotplantsoen 3
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
7552 JG
4132 HK
5921 GM
4706 AR
6843 DT
8032 VK

072-5346959
033-4805713
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
06 16260722
045-5710124
073-6149904
043-4093564
046-4371842
06-44358396
074-2428726
06-40714947
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4548471

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

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

Woonplaats

_Geboortedatum
Tel.

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

en ontvangt via SPF/ SPOV uitkering of pensioen

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

Handtekening

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

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

