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Van de redactie

T

erwijl ik dit stukje schrijf raast de
voorjaarsstorm Ciara rond ons
huis, met verwachte zware windstoten tot 130 kilometer per uur.
De spoorwegen passen de dienstregeling aan, deel vliegverkeer gecanceld, kortom code oranje. Alle hens
aan dek dus om ellende te voorkomen. Ook onze overheidsinstellingen
liggen in zwaar weer en is het ook
noodzakelijk om alle hens aan dek te
roepen om de storm die woedt rond
o.a. CBR, waardoor voor een groot
aantal aanvragers voor verlenging
rijbewijs, de vakanties en familiebezoeken in het buitenland moeten
worden afgeblazen. Men voelt zich
machteloos en niet gehoord, dit

Men voelt zich machteloos en niet gehoord.
geldt zeker voor de gepensioneerden; wachttijden zijn te lang en men
wordt van het kastje naar de muur
gestuurd. Hoog tijd dat de ouderenbonden zich eens gaan beraden om
van zich te laten horen. En dit op een
manier waar heel Nederland zich
achter de oren krabt. Ik pleit niet voor
de aanschaf van tractoren om naar
het Malieveld te gaan om te protesteren. Maar misschien een dag geen
vrijwilligerswerk, sta open voor suggesties. Denk ook nog eens over de
fusie van SPF en SPOV, laten we toch

vooral proberen daar een dikke vinger in de pap te krijgen als Bond voor
Gepensioneerd Vervoerspersoneel.
Zie ook het schrijven van Sjef Marcelis en Jan Sletterink. Per 1 maart kunnen de aangiftes inkomstenbelasting
weer ingevuld worden. Dus zoek
alvast de schoenendoos met bonnetjes voor aftrekkosten maar weer op
en probeer al dan niet met de BGVbelastingservice zoveel mogelijk binnen te halen.
Jan Westerhuis

Van uw voorzitter

H

et schiet al op met de fusie van
de beide pensioenfondsen; 1
april 2020 is de datum. Dan moeten alle bestuurders van het nieuwe
fonds benoemd zijn. Dit is een eis
van de DNB (De Nederlandsche
Bank) die begeleidt en houdt toezicht op het fusieproces. Ook hebben al onze leden een brief thuis gehad met een uitnodiging voor een
voorlichtingsavond. Ik hoop dat we
er allemaal heen gaan. Het is zeer
nuttig om weer wat te weten te komen hoe een pensioenfonds functioneert. Dus mocht je dringende
vragen hebben?? Nu is je kans!!
Dan komen er binnenkort ook de
verkiezingen aan voor de nieuwe
leden voor het nieuwe VerantwoordingsOrgaan. Er kunnen door alle
gepensioneerden tezamen 6 leden
namens gepensioneerden gekozen
worden. Voor de kieslijst van de BGV
hebben zich intussen 3 leden opge-

sen hebben om bij stemmingen in
het VO onze mening meer gewicht
te geven.
De stemming zal waarschijnlijk rond
begin april plaatsvinden. Dat gaat via
Internet en als je daar geen verstand
van hebt kan het telefonisch, waarbij
je dan wel je toegezonden stemnummer en ik geloof ook je DigiD bij de
hand moet houden. Als je er niet uit
komt, dan kun je ons natuurlijk altijd
bellen en zullen wij je verder helpen.
Net zoals we dat 2 jaar geleden gedaan hebben.

geven. Als nou alle BGV-leden gaan
stemmen, en natuurlijk op onze kandidaten stemmen, dan hebben we
een goede kans dat er inderdaad 3
leden van de BGV in het nieuwe VO
zitting nemen. En wij dus meer kan-

Ik kijk er naar uit dat weer veel leden
op de BGV zullen stemmen.
Jullie weten ons motto:

Laat je niet remmen,
Ga BGV stemmen!
Jan Sletterink
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Station Zaandam

H

et eerste station Zaandam werd
geopend op 1 november 1869.
Het gebouw had een groot middengedeelte waarin het loket gevestigd was, met doorgangen naar
de perrons. Aan dit middenstuk
waren twee lagere zijvleugels verbonden. Dit station lag ter hoogte

4

van de Stationsstraat. In 1983 werd
gelijktijdig met de Hemtunnel, een
volledig nieuw traverse-station in
gebruik genomen. De perrons kregen een overkapping bestaande
uit een ruimtevakwerk. Het nieuwe
stationsgebouw werd een stukje
ten zuiden van het oude station

aangelegd, ter aansluiting op de
Zaanse hoofdwinkelstraat: Gedempte Gracht. In 1996 werd er
aan de westkant van het station
ook een ingang gebouwd voor de
inwoners van de wijk Westerwatering. In 2010 kwam er een nieuw
overdekt en compact busstation
gereed in de stijl van de bestaande
bebouwing. Het station Zaandam
is onlosmakelijk verbonden met de
Hembrug. De eerste draaibrug werd
tegelijkertijd geopend met de opening van de spoorlijn tussen Zaandam en Amsterdam. Door toename
van het scheepvaartverkeer werd
verbreding van het kanaal noodzakelijk; daarmee ook een nieuwe
grotere en hogere draaibrug. De
doorvaarthoogte in gesloten stand
was 11 meter, de doorvaartbreedte
55 meter. Het beweegbare deel van
de brug was 127.9 meter lang en
de twee vaste delen elk 68.2 meter.
De brug kon in 2 minuten volledig
worden geopend. Tegen het einde
van de Tweede Wereldoorlog heeft
de Duitse bezetter tot twee keer toe
geprobeerd de brug op te blazen
met explosieven. Dit werd twee keer
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verijdeld door twee mannen uit het
verzet, leden van de Zaanse zwemvereniging Neptunus. Jaap Bol en
Remmert Aten zwommen naar de
middenpijler van de brug, waar de
Duitsers 400 dozen met 3 kilo explosieven hadden aangebracht. Na
enkele uren waren de explosieven
tot zinken gebracht. De brug is als
een van de weinige spoorbruggen
onbeschadigd de Tweede Wereldoorlog doorgekomen. Tweemaal
werd de Hembrug ontwricht door
een aanvaring van een uit de koers
geraakt schip; dergelijke aanvaringen, maar dan meestal zonder ern-

stige schade kwam wel vaker voor.
Na de laatste grote aanvaring op 20
oktober 1974 bleef de brug ook na
herstel een lichte kromming vertonen. Na die laatste aanvaring werd
de absolute noodzaak onderkend
de Slagboom van de Amsterdamse
haven te vervangen, aangezien die
duidelijk een steeds groter obstakel
voor het groeiende scheepvaarten spoorwegverkeer was. Daarom
werd ter vervanging de Hemtunnel
gebouwd, die in gebruik werd genomen in 1983.
Jan Westerhuis

Reactie op brief van Gerrit Bleumink
Ik ben blij verrast met het artikel in
“Met Pensioen” van dhr. G Bleumink.
Het voelde als vervolg op het artikel
“Uitkering slachtoffer van de Wereldoorlog”. Wie wil daar nu nog aan
verdienen? Diegenen die nu nog een
slaatje proberen te slaan uit die tijd
moeten driemaal nadenken. Dan
hoop ik dat ze beseffen dat Oorlog
alleen maar slachtoffers maakt en
vooral onder de gewone mensen.
Wie wil daar nu nog een
slaatje uit slaan? Oorlog geeft
alleen slachtoffers!
Ik ging met 2 nichtjes op de fiets
van Utrecht op “hongertocht” naar
familie in Oldenzaal. We sneeuwden
in, daar had niemand aan gedacht.
Door kennissen van de familie werden we geholpen met de fietsen.
Op een rangeerwagon naar Apeldoorn toe en vandaar met een paar
personenwagons waarin de mensen
waren gedropt en ouderen die “onbruikbaar” waren om in de Duitse fabrieken te werken, op een hoop wer-

den gegooid. We kwamen in Utrecht
op de Maliebaan aan om 3 uur in de
verduisterde stad. Niemand op straat
sukkelden we naar huis. NS en ander
vervoerspersoneel staakten. Meisjes
met fietsen in de verduisterde stad.
“Luchtalarm”, het was spiegelglad. Bij
mijn familie waren jongens ondergedoken. Klokslag midden in de nacht
stonden we daar in de sneeuw op de
Maliebaan. Niemand verwachtte ons.
Toen we op het raam klopten, moesten eerst de jongens letterlijk onderduiken in een ruimte onder de vloer
voor er gekeken werd wie er klopte.
De Hongerwinter na de Bevrijding. Mijn verhaal na 75 jaar.
Bijna dagelijks fietste ik van Utrecht
naar Wijk bij Duurstede. Ik had een
adresje daar. Langs de dijk op een
boerderij mocht ik mee-eten. Ik deed
een paar kleine klusjes. O.a. strijken,
de deel aanharken enz. Als tegenprestatie mocht ik mee-eten en
kreeg een paar liter melk en bijv. wat
appels mee. Dan weer terug op de

fiets, op hoop van zegen. Eén maal
wilde een Duitse soldaat mijn fiets in
beslag nemen. Mijn engelbewaarder
stuurde net een man langs die de
Duitser kon overtuigen dat hij dat
geen goede zaak vond. Een andere
keer was ik zo moe dat ik in het gras
langs de dijk bijna in slaap viel. Maar
plots klaarwakker schrok omdat ik
bedacht hoe ze thuis op de melk
wachtten. Bijna was ik dat vergeten.
Die avond werd het steeds drukker
toen ik het Houtense Pad opreed en
in de Gansstraat gingen de vlaggen
uit. De mensen kwamen hossend uit
de huizen. De lantaarns gingen aan
en de vlaggen gingen uit. Ik voelde
geen vermoeidheid meer en fietste
het laatste stukje naar huis “Bevrijd!”. De volgende morgen danste
ik in een grote slinger, op geleende
schoenen, over de Steenweg en
haalden we een stuk worst bij de
slagerswinkel.
Mevrouw P. Ramaekers-van Eimeren
Geboren in 1925.
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Vanuit het VerantwoordingsOrgaan (VO)
Deze bijdrage voor Mijn Pensioen, het maandblad van de BGV, gaat voornamelijk over de voorbereidingen van de verkiezingen voor een nieuw VO van
RAIL&OV.

D

e verkiezingscommissie is op 27 januari 2020 voor het eerst bij elkaar
geweest.
Deze commissie bestaat uit de volgende personen:
Twee (2) leden vanuit de twee (2) besturen, SPF en SPOV en drie (3) leden
vanuit de beide VO’s.
Vanuit SPF zijn dit Henk Rens (bestuurder) en de leden vanuit het VO, Jan
Sletterink (BGV) Henk van de Meijden
(FNV) en Sjef Marcelis (BGV).
Op de eerste vergadering stonden op
de agenda diverse aandachtspunten.
Het verkiezingsreglement, de profielschets voor een VO-lid en de planning
voor de verkiezingen.
Het belangrijkste punt, het verkiezingsreglement, is volledig behandeld.
Er was een SPOV-reglement voor de

NS wil 144 treinen opheffen

"... De volgende? Ik moet u op een schok
voorbereiden ..."
6

verkiezingen van het VO 2018 en een
SPF-reglement voor de verkiezingen
van het VO 2018.
Er waren wat onderlinge verschillen
in beide reglementen maar deze zijn
in goed overleg in een open dialoog
opgelost.
Dit heeft geresulteerd een conceptreglement dat aan de beide besturen
wordt aangeboden; het bestuur stelt
immers dit reglement vast.
De belangrijkste zaken stel ik even
aan de orde:

Ook individuele deelnemers en gepensioneerden kunnen zich kandidaatstellen om aan deze verkiezingen
deel te nemen.
Dit kan als de aanmelding van de
kandidaat vergezeld wordt met een
lijst van tien (10) personen (die uit de
doelgroep van de kandidaat komen)
met hun Naam Adres Woonplaats en
Geboortedatum- gegevens en hun 10
handtekeningen.

periode als gepensioneerde wordt opgenomen in de administratie van de
uitvoeringsorganisatie moet zijn zetel
in het VO beschikbaar stellen. Deze regel is niet van toepassing als er binnen
twaalf (12) maanden een nieuw VO
wordt gekozen.
De verkiezing geschiedt bij geheime
stemming.
De verkiezingscommissie stelt de kiesgerechtigden in de gelegenheid om
hun stem uit te brengen op een beveiligde pagina van een website of via de
telefonische stemming.
De kiesdeler wordt door de verkiezingscommissie berekend door het
aantal geldige uitgebrachte stemmen
te delen door het aantal per kiesgroep
(deelnemers en gepensioneerden) te
bezetten zetels in het VO, voor beide
kiesgroepen zes (6).
Er kunnen kandidatenlijsten komen
van vakbonden (b.v. FNV-VHS-CNVVVMC e.d.) van organisaties (b.v. BGVANBO) en lijsten van zo geheten “ongeorganiseerden” (vrije lijsten).

Actief kiesrecht heeft iedereen die in
de administratie van de uitvoeringsorganisatie op 1 januari waarin de
verkiezingen worden gehouden, als
deelnemer of als gepensioneerden is
opgenomen.

Ongeorganiseerden kunnen ieder
op een eigen lijst staan maar er kunnen ook verschillende ongeorganiseerden op een (1) lijst staan.
Er vinden geen lijstverbindingen
plaats.

Passief kiesrecht heeft iedereen die in
de administratie van de uitvoeringsorganisatie op 1 januari waarin de verkiezingen worden gehouden, en tijdens
de verkiezingstermijn als deelnemer
of als gepensioneerden is opgenomen. Een deelnemer kan zich uitsluitend verkiesbaar stellen voor een deelnemerszetel en een gepensioneerden
kan zich uitsluitend verkiesbaar stellen
voor een gepensioneerdenzetel.

Elke deelnemer of gepensioneerden
kan maar op een (1) kandidatenlijst
staan.

Een deelnemer die tijdens de zittings-

Dit waren in grote lijnen enkele belangrijke punten.
Voorlopige Planning Verkiezingen

Heel jammer maar 1 mei en 1 juni worden niet gehaald. Om kandidaat stellende organisaties en kandidaten alle
tijd voor een goede voorbereiding te
bieden is voor 1 juli 2020 gekozen!
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De planning loopt van 24 februari
2020 tot installatie VO waarschijnlijk 1
juli 2020.
24 februari 2020: Planning en info op
de website (SPF en Rail&OV);
•• 10 weken voor start verkiezingen info
op de website;
9-16 maart 2020: Oproep kandidaatstelling;
•• 8 weken voor start verkiezingen oproep voor kandidaatstelling;

13 april 2020: Kandidaatstelling;
•• 4 weken voor start kandidatenlijst;
11 mei 2020: Start verkiezingen;
•• 3 weken stemtijd;
1 juni 2020: Einde verkiezingen;
•• Binnen twee weken vaststelling uitslag;
15 juni 2020:
•• Computeruitslag bekend!
1 juli 2020 Nieuwgekozen VO Rail&OV.
Belangrijk voor u als kandidaat en voor

BGV als kandidaat stellende organisatie zijn de data: 9 maart en 13 april
2020.
Het wordt een spannende tijd; ik blijf u
op de hoogte houden.
Een volgende keer meer vanuit het
VO!
Hartelijke groet,
Sjef Marcelis, lid VO namens BGV

Nederlands pensioenstelsel
blijft nummer 1 wereldwijd

I

n de Global Pension Index die adviesbureau Mercer
jaarlijks uitbrengt, blijft Nederland op positie 1 van de
wereld staan. Denemarken zit Nederland met 0,1 punt
verschil op de hielen. Australië staat dit jaar op plaats
drie. Nederland en Denemarken mogen als enigen in de
index hun pensioenstelsels dit jaar de A-status geven
omdat ze overall meer dan 80 punten scoren.
In de Global Pension Index worden de pensioenstelsels
van meer dan dertig landen wereldwijd getoetst op toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Op toereikendheid scoort Nederland op 78.5 van de 100 punten, een
groei van 2.6 punten. Op duurzaamheid, dat vorig jaar
nog werd vertaald als toekomstbestendigheid, scoort
Nederland 78.3 punten, wat 0.9 punten lager is dan vorig
jaar. Voor integriteit scoort Nederland 88.9 punten. Voor
de score van integriteit spelen toezicht en de wijze waarop de governance is ingericht een rol, evenals de wijze
waarop met risico wordt omgegaan en de kwaliteit van
deelnemerscommunicatie.
Jaar

Toereikendheid Duurzaamheid

Integriteit

2018

75.9

79.2

88.8

2019

78.5

78.3

88.9

De overall score van Nederland is 81.0 punten, 0.7 punt
hoger in vergelijking met vorig jaar. Een sterk punt is dat
er in Nederland een combinatie is van AOW én aanvullend pensioen, waarbij de AOW-leeftijd ook nog eens
opschuift met de stijgende levensverwachting. Volgens
het onderzoek kan Nederland nog hoger scoren door het
reduceren van schulden bij huishoudens en het verhogen
van de arbeidsparticipatie onder ouderen naarmate de
levensverwachting stijgt. In 2019 zijn er drie nieuwe landen aan de index toegevoegd: de Filipijnen, Thailand en
Turkije. Hierdoor dekt het onderzoek nu bijna twee derde
(63%) van de wereldbevolking.
Over de Global Pension Index
De Global Pension Index vergelijkt sinds 2009 de kwaliteit van pensioenstelsels van landen wereldwijd. De Global Pension Index is gebaseerd op drie basiselementen:
toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Daarnaast
worden meer dan 40 factoren geanalyseerd die bij zouden
dragen aan een ideaal pensioenstelsel, ondergebracht
onder de drie basiselementen. In het onderzoek worden
volledige pensioenstelsels onder de loep genomen, waaronder door de overheid gefinancierde en zelf gespaarde
pensioenen, economische groei, overheidsschulden, maar
ook eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers.
Bron: Mercer / Pensioenfederatie 2 / 21-10-2019
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Als ik dit schrijf is het alweer februari. De winter is halverwege, maar stelt tot nu toe niets voor.
Het nieuwe jaar zijn wij op 13 januari begonnen met onze
eerste soos. Deze begon al om 11.30 uur met koffie en
koek. Daarna kregen de leden een brunch aangeboden
namens het bestuur, met een paar consumptiemunten.
Elly en Ton verzorgden de brunch en het was weer uitstekend verzorgd.
We sloten af met een bingo en met heel veel leuke prijzen.
Ook is een afvaardiging van het bestuur naar de nieuwjaarsreceptie geweest. Deze wordt tegenwoordig in
Amersfoort gehouden en door werkzaamheden en een
verstoring waren we lang onderweg.
Maar het was gezellig en je spreekt nog eens andere afdelingen.
Als u dit leest hebben we ook alweer de jaarlijkse ledenvergadering achter de rug. In het bestuur zijn geen mutaties, dus we gaan gewoon op de oude voet verder.
De afdeling Alkmaar heeft nu nog 152 leden, een stuk
minder dan vorig jaar. Helaas zijn ons in 2019 10 mensen
ontvallen en 30 leden hebben bedankt.
Dat baart ons wel zorgen, ook omdat er weinig nieuwe
leden bijkomen.
Dan wil ik namens het bestuur alle leden die in maart jarig
zijn van harte feliciteren en nog vele gezonde jaren toewensen. Hopelijk tot ziens op onze soosmiddagen in "De
Terp" te Alkmaar.

Agenda

9 maart, 6 april en 11 mei, aanvang 13.30 uur
Hans van Westrienen

Amersfoort
Het is alweer maart. Deze maand moet de belastingaangifte weer gedaan worden en gaat de lente beginnen. Ik
schrijf dit stukje op 22 januari. De kascommissie is deze
week bij elkaar geweest en heeft het financiële jaar 2019
gecontroleerd en in orde bevonden. Over 2 weken zal de
jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling worden gehouden. Ik hoop op een goede opkomst maar ben daar
niet zeker van. Als ik de laatste signalen oppak dan zie ik
de BGV achteruit hollen. Zowel in aantal leden, bestuurders, als in activiteiten. Ik hoop dan ook dat er een nieuwe
impuls komt waarmee we verder kunnen. Ikzelf ben me
momenteel aan het voorbereiden op de jaarlijkse belas8

tinginvul campagne. Jaarlijks help ik diverse mensen met
het invullen van de belastingaangifte. Eén van de zaken
die wijzigt is de huurtoeslag. Deze gaat niet meer abrupt
van ± € 1000,- p/j naar 0,- maar wordt vanaf 2020 geleidelijk afgebouwd als het inkomen hoger wordt. Dit heeft
tot gevolg dat er ±120.000 meer huishoudens recht hebben op deze toeslag. Denkt u dat u onder deze groep valt,
maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.
nl/rekenhulp/toeslagen of roep hulp in van de BGV.

Agenda

donderdag 5 maart: diner Stromeland (aanmelden bij
Jan Bultman)
donderdag 12 maart: contactmiddag en bingo
donderdag 2 april: paasbuffet en paasbingo met verloting. Aanvang 11.00 uur!
donderdag 14 mei: contactmiddag en bingo
donderdag 10 september: contactmiddag en bingo
donderdag 1 oktober: diner Stromeland (aanmelden bij
Jan Bultman)
donderdag 15 oktober: contactmiddag en bingo
donderdag 12 november: contactmiddag en bingo
donderdag 10 december: kerstbuffet en kerstbingo met
verloting. Aanvang 11.00 uur!

Graag tot de volgende Met Pensioen of de volgende contactmiddag 12 maart 13.30 uur in Railzicht.
Jan Beitsma

Amsterdam
Donderdag 16 januari was in het nieuwe jaar de eerste middagbijeenkomst. Ondanks vele ziekmeldingen/
bezoek aan een specialist hadden toch nog 26 leden de
weg naar ons verblijf gevonden. Afwezig was onder anderen onze voorzitter door een artsenbezoek en ook de 2
de voorzitter schitterde door afwezigheid door een griepaanval. De aanwezige leden werden bij binnenkomst
voorzien van 2 extra consumptiebonnen, aangeboden
door de penningmeester.
Na 2 ronden bingo, geleid door onze bingomater, de heer
Stavast, werd er een ogenblik gepauzeerd. Na deze pauze
volgde de derde ronde onder leiding van de secretaris.
Hierna werden er koppels van 4 personen gevormd om
deel te nemen aan diverse spelletjes, zoals klaverjassen,
rummikub en dergelijke. Tevens ging Ineke nog rond
met verschillende lekkere hapjes, dit in opdracht van de
penningmeester. Na afloop ging een ieder vrolijk en blij
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huiswaarts na een geslaagde middag. Inmiddels hebben
we op donderdag 20 februari de algemene jaarvergadering gehad, daarover in het volgende nummer meer. De
volgende bijeenkomst is op donderdag 19 maart met de
Paasviering.
Meer nieuws heb ik niet te melden, daarom groet ik u en
hoop u allen in grote getale op onze volgende bijeenkomst te ontmoeten in ons verblijf te Duivendrecht.
Kor Stuut

Apeldoorn
Zoals jullie in januari en februari hebben kunnen lezen
mogen wij als afdelingen niet meer met een aanhef van
ons stukje beginnen. Het was voor mij altijd leuk om te
beginnen met “Beste Familie” Apeldoorn kreeg ook altijd
leuke respons van de andere afdelingen. Helaas het mag
niet meer.
Ook niet zoals ik het had geprobeerd om de eerste regel
te beginnen met: Beste Familie, wij hopen…enz. In Met
Pensioen februari.
Ik wil dit even neerleggen bij het Hoofdbestuur; het is
toch leuk en mooi hoe elke afdeling zijn volgelingen bij
naam noemt. Het is toch geen dictatuur van bovenaf wat
wij mogen schrijven? Zo het moet mij even van het hart.
Woensdag 8 januari hebben we een geweldige nieuwjaarsreceptie gehad. Op 22 januari was onze reguliere
bijeenkomst. Er waren helaas vier zieken, waarvan één in
het ziekenhuis lag. Allen beterschap. Zoals het er nu uitziet komt Gerda donderdag 6 februari weer thuis. Het was
een fijne middag. We hopen dat iedereen de volgende
keer aanwezig zal zijn. Dit zijn de data: 25 maart, 8 april
(paasmiddag) , 22 april en de laatste van het seizoen zal
zijn woensdagmiddag 27 mei.
Nu ga ik eindigen met de woorden: “Heb het leven lief”
Herman Trots,
Secr. Afd. Apeldoorn
htrots@icloud.com

Eindhoven
In de afdeling Eindhoven is het jaar niet goed begonnen.
In de eerste helft van januari hebben we afscheid moeten
nemen van 2 leden. Op 8 januari overleed de heer Beringer op de leeftijd van 96 jaar. Hij was een markant figuur
binnen de spoorwegen. Als perronopzichter was hij bekend in bijna heel het bedrijf. De beer zoals hij ook wel
werd genoemd, was door zijn manier van optreden een
aangenaam persoon. Hij sukkelde al een aantal jaren met
zijn gezondheid waardoor hij minder mobiel was. Hij is in
stilte gecremeerd. Op 9 januari is mevrouw Schapendonk
overleden, de echtgenote van onze voorzitter. De mees-

ten hebben haar leren kennen door haar activiteiten in
de Fuut tijdens de wekelijkse kaartmiddagen en bijeenkomsten van onze bond. Daarnaast had ze ook een sterke
sociale band met haar buurtgenoten en verenigingen. Ze
was niet alleen de echtgenote van de voorzitter, maar zij
vulde hem ook aan bij zijn werkzaamheden bij de bond.
Opvallend was de grote belangstelling bij zowel de uitvaart in de kerk, als bij de crematie. Ontroerend was de
situatie die zich voordeed toen we onze jassen zochten in
het crematorium. Op een tafeltje in de hal stonden enkele
bloemen en wat andere attributen en de foto van Jose.
Haar kleindochter stond daar heel alleen naar te kijken
en wierp kushandjes naar haar oma en dat was heel mooi
om te zien. Wij wensen Henk en zijn familie veel sterkte
met dit grote verlies.
De tekst van hierboven is geschreven door
oud-bestuurslid Jan Mulder

Agenda

Met het sjoelen en kaarten gaan we door op:
17, 24 en 31 maart en 7 april.
Ledenvergadering is op 1 april, folder volgt en het
paaskienen is op 8 april.
Groetjes namens het bestuur van de BGV- afd. Eindhoven,
Jan Daverveld

Friesland
De bijeenkomst van 22 januari was bestemd voor de Alg.
Ledenvergadering. Hiervoor waren 21 leden aanwezig. De
voorzitter opende de bijeenkomst en sprak een welkom
uit naar de aanwezigen. Het voorgeschreven programma
werd afgewerkt. De secretaris kreeg het woord en las het
verslag van de vorige bijeenkomst voor, gevolgd door het
jaarverslag van 2019. Hierna stonden we enkele ogenblikken stil bij onze in 2019 overleden leden.
Het aangeboden financieel verslag is op een enkele vraag
na, goedgekeurd.
De penningmeester geeft nog een toelichting hoe belangrijk de vrije bijdrage is voor de afdeling.
De bestuursverkiezing: er zijn geen tegenkandidaten
voor de heren Bokma en de Vries binnen gekomen. Deze
heren worden herbenoemd.
Voor een verdere invulling van de middag heeft de secretaris een film gekocht over het eiland Texel met zijn
diverse vogels. Deze film was een mooie aanvulling en
goedkoop.
Ons ledental is vanaf januari gedaald naar 84 personen
(14 minder).
Onze volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 18
maart en woensdag 15 april 2020.
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Als bestuur hopen wij u bij leven en welzijn op deze bijeenkomsten te mogen begroeten.
Namens het bestuur, De Vr.

Groningen
De bijeenkomst wordt geopend door Henk Homan, die
bij afwezigheid van onze voorzitter Bouko Bandsma (op
vakantie) ons eerst een goed en gezond nieuwjaar wenst.
En omdat Tineke en Reind (ons barpersoneel) op 31 januari ook op vakantie zijn, is de bijeenkomst verplaatst
naar 24 januari. Deze middag zijn er maar 17 personen
aanwezig. Henk staat even stil bij de afgelopen dinsdag
gehouden vergadering van het afdelingsbestuur. Hadden
we begin 2019 nog ± 170 leden nu zijn er dat nog maar
120. Ons leden aantal krimpt behoorlijk door overlijden
van leden maar ook doordat leden bedanken die o.a. bezwaar hadden tegen de automatische incasso. Van die
120 leden komen er maar ± 20 naar onze bijeenkomsten.
Vanmiddag gaan we weer kaarten en sjoelen. Deelname
kost u nog steeds € 0,50. Om 16.45 uur zijn de spellen gespeeld, is de puntentelling gereed en zijn de prijzen uitgereikt. Henk bedankt de aanwezigen voor de gezellige
middag wenst ons wel thuis. Hij wenst het barpersoneel
een fijne vakantie hoopt ons op 28 februari weer te zien,
dan houden we onze jaarvergadering met daarna bingo.

Agenda

27 maart: kaarten en sjoelen
24 april: bingo
29 mei:
afsluiting seizoen
JJP

Haarlem
Dit is een stukje geschreven door een enthousiaste vrijwilliger uit Haarlem over de bingomiddag in februari.
De een noemt het kienen de andere noemt het bingo,
maar gezellig is het. Op de eerste woensdag van de
maand organiseert de BGV Haarlem al heel veel jaren een
bingomiddag met leuke, maar ook praktische prijzen. De
afgelopen jaren onder de bezielende leiding van voorzitter Paul van Hout, samen met zijn vrouw Annette (zij organiseren ook de leuke prijzen) is het elke eerste woensdag
van de maand weer feest.
Hoewel ook bij ons het ledental onder druk staat mochten wij 5 februari 25 dames begroeten. Een kopje thee of
koffie met een koekje gaat er altijd goed in en verder even
lekker bijkletsen tot het spel begint. Je kunt letterlijk een
speld horen vallen zo serieus wordt er gespeeld.
10

Het blijft spannend tot de laatste prijs. De vrijwilligers zorgen voor een drankje daarna nog een bescheiden loterij
(een mooie plant of advocaat met een bus slagroom o.i.d.)
altijd leuk en lekker toch? De eerste taxi's arriveren en iedereen gaat voldaan naar huis. Nu nog even het prachtig
opgeknapte verenigingsgebouw opruimen en dan hebben wij de eerste bingo middag van het jaar achter de
rug. Wij beginnen met een goed gevoel aan de volgende
editie; iedereen was zeer tevreden.
Eveline uit Haarlem

Heerlen
Vandaag, 3 februari, ga ik weer eens een stukje typen voor
u als lid van de BGV afdeling Heerlen. Inmiddels is het jaar
alweer een dikke maand ‘jong’. Maken we ons zorgen om
het coronavirus; zeker als oudere en dus kwetsbare groep.
Toch mogen we ook niet klagen over de opkomst tijdens
de inloopmiddagen. Wat mij als penningmeester weer
wel zorgen baart, is de afname van ons ledenbestand.
Zoals ik eerder al heb aangegeven, hebben we een groot
aantal ‘slapende’ leden. Met name weduwen, van wie de
man of partner na hun pensionering lid werd van de BGV.
En na het overlijden bleven hun vrouwen vanzelf weer lid.
En van deze leden kwam helaas niet iedereen altijd naar
de inloopmiddag. Door hen, slapende leden, kregen we
toch nog inkomsten (retributie). Na het niet meer innen
van de contributie op het maandelijks pensioen met ingang van 2020, is er vanuit het hoofdbestuur een verzoek
uitgegaan aan elk lid om een machtiging voor incasso te
tekenen. Dit alles door de wet privacy. Voor dat laatste
is veel te zeggen, maar het betekent ook dat we geen
informatie meer krijgen als er leden overlijden of verhuizen. Dat moeten we nu echt van voormalige oud-collega’s
krijgen of via goed opletten in de krant als er overlijdensberichten zijn geplaatst. Als penningmeester merk ik
nu al dat er ‘slapende leden’ zijn afgevallen. Begin januari 2020 mocht uw afdeling minder retributie ontvangen.
Vraag is, waar gaat het stoppen? Natuurlijk mag u ook
privé een vrijblijvende donatie jaarlijks doen op rekening
NL42INGB 0006 0221 88 t.n.v. BGV Afd. Heerlen. In ieder geval moet u er ook rekening mee gaan houden, dat
het bestuur een bijdrage gaat vragen, als er iets wordt
georganiseerd. Nou ja, op dit moment speelt het nog niet.
Begin maart krijgt u het blad Met Pensioen weer onder
ogen, en is er mogelijk nog steeds geen winter. Dan hebben we wel onze jaarlijkse algemene ledenvergadering
(19 februari) achter de rug. Daarover ga ik u, indien nodig,
in het april nummer bijpraten.
Wat u niet moet vergeten, noteer zondag 5 april even
in uw agenda. Dan is er weer onze jaarlijkse paasbrunch in de Spuiklep. U mag zich al opgeven (op
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0651358831 of liever nog op f-evers@home.nl onder
vermelding paasbrunch en aantal personen), want we
houden een aantal van 50 leden aan. Graag tot op de
inloopmiddagen iedere woensdag vanaf 14.00 uur
tot 16.30 uur.
Frans Evers

's-Hertogenbosch
Deze maand hebben we maar een heel kort verhaaltje!
Rond het verschijnen van dit blad hangt de boerenkiel
van carnaval alweer netjes in de kast. Op 11 februari konden we een kijkje nemen bij de bouwers van de carnavalswagens. Wat is en wordt er weer hard gewerkt. Voor
ons was het een gezellig uitje. 21 januari hadden we de
eerste bingomiddag van 2020. Zoals altijd een gezellige
en spannende middag. De opkomst had wel wat groter
mogen zijn! 18 februari was de Algemene Ledenvergadering. Volgende keer meer hierover.

Agenda

10 maart: spellenmiddag
7 april: paasbingo
12 mei: muzikale bingo
Meer nieuws valt er deze maand niet te melden.
Dus …..sluit ik af met onze gelukwensen aan alle jarigen.

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.
1. Opening voorzitter
2. Jaarverslag 2018 (goedkeuring van de vergadering)
3. Jaarverslag secretaris 2019
4. Jaarverslag penningmeester 2019
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Verkiezing bestuursleden en kascontroleleden
Aftredend
Wil Kroon secretaris (onder bepaalde voorwaarden
herkiesbaar)
Aftredend en niet herkiesbaar de kascontrole lid Mevr.
Pesgens
7. Ingekomen post
8. Wat verder op tafel komt
9. Rondvraag
Het bestuur
Ik zou graag een verzoek willen plaatsen. Voor de activiteiten van dit jaar zou het bestuur willen vragen of jullie
zich op tijd willen opgeven (termijn die op de activiteitkalender staat) en tevens het geld overmaken, dat bespaart
de penningmeester een hoop werk en ook geld (dat we
hard nodig hebben) we besparen postzegels en telefoonkosten.
Alle leden die in maart jarig zijn een fijne verjaardag en
nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon

Tot de volgende keer.
Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Als u het blad “Met Pensioen’’ ontvangt dan zitten we
alweer in de maand maart. Carnavalstijd is dan voorbij,
hoop dat jullie er goed doorheen gerold zijn. De lente is
gelukkig weer in aantocht na een wat kwakkelende winter en het heel natte weer. Misschien hebben we nog wat
te goed wat de winter betreft. Wij hopen toch dat de lente
wat mooiere dagen geeft en wat zon van het afgelopen
jaar. Maar daar hebben we gelukkig niets over te zeggen,
dat maakt de natuur wel uit. En verder de jaarvergadering
in Maart
De agenda is als volgt
De Jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 5
Maart 2020. De locatie is restaurant Brookx in Stevensweert aanvang is om 14.00 uur. Iedereen is van harte
uitgenodigd. Tijdens de vergadering worden de plannen

Oost Gelderland
Het bestuur feliciteert alle leden van onze afdeling die
deze maand hun verjaardag vieren en wenst hun een heel
prettige en mooie dag.
Tijdens onze ALV zijn de herkiesbare bestuursleden herkozen en hebben we met lovende woorden en een cadeau, afscheid genomen van onze penningmeester. Zijn
taken zullen door een duo worden overgenomen.
Op 18 maart a.s. gaan we in de middag het planetarium
te Toldijk bezoeken. Dit uitstapje is VOL. Vertrek van
station Zutphen 13.00 uur en vertrek parkeerplaats Hotel
Fletcher 13.10 uur.
Op 8 april a.s. houden wij de traditionele paasbrunch.
De kosten bedragen voor leden: € 12,50, voor niet-leden
€ 20. Opgave, mogelijk t/m 25 maart, op de contactmiddagen of via onze bankrekening NL 66 INGB 0003 5073 22
t.n.v. BGV Oost Gelderland o.v.v. paasbrunch.
LET OP: de gebruikelijke contactmiddag op de eerste
woensdag van de maand vervalt hierdoor in april.
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Op 27 mei a.s. kunnen we naar de Zandsculpturen in
Garderen, thema “75 jaar bevrijding”, met koffie en gebak
aldaar en een afsluitende maaltijd in onze standaardlocatie. De kosten bedragen voor leden: € 38 Euro, voor nietleden € 50. Wij hebben minimaal 30 deelnemers nodig
om dit te kunnen laten doorgaan.
Opgave mogelijk t/m 25 maart op de contactmiddagen
of via onze bankrekening NL 66 INGB 0003 5073 22 t.n.v.
BGV Oost Gelderland o.v.v. bustocht.
De eerstvolgende contactmiddag, tevens onze ALV,
vindt plaats op 4 maart. 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
Deze maand een paar bijzonderheden; de jaarvergadering
staat voor de deur. Daarna nog 1 maand en dan gaan we
op zomerreces. In januari al tweemaal een mutatie van de
ledenadministrateur ontvangen. In totaal 31 leden hebben bedankt voor het lidmaatschap BGV. Bijna allemaal
OS leden. Daarom eens wat anders dan de ge-bruikelijke
mededelingen. Tegenwoordig is het vega en veganistisch,
plofkippen, megastallen met koeien en stressvarkens wat
de klok slaat. Zelfs de slager verkoopt al vegaburgers. Laten we eens kijken hoe de mensen in de 16de eeuw aten
in vergelijking met heden. Maar hoe ging het toen? Men
gaat ervanuit dat in de Gouden Eeuw de tafel bij de zeer
rijken driemaal per dag gedekt werd. Wat werd er alzo op
tafel gezet? Houd je vast: gebakken patrijzen, hazen, kalkoenen, varkenskoppen, reebouten en delen van ossen.
Het vet droop van de tafel. Bij zeer grote feesten zette men
voor de gasten soms meer dan 120 stuks wild en gevogelte op tafel. In spek, met sauzen en suikergoed verpakt en
met wijnen en likeuren besprenkeld baccha-naal waar de
gastheer trots op kon zijn. De tafelschikking weerspiegelde naadloos rang en stand, dranken waren uitgelezen en
duur. De keuken was uiteraard Frans, dat was in hoge kringen á la mode. Meer dan tien appelrassen kon je krijgen.
Prachtige namen zoals Dijkmanszoet, Rabauw, Pippeling
en Rode Joop. Rassen die in deze tijd allang verdwenen
zijn. Zeventiende-eeuwers hielden van feesten waarbij de
drank rijkelijk vloeide. In het buitenland had Holland dan
ook een reputatie: we waren een natie van drinkers. Maar
de gewone burgers en werklieden konden dit niet betalen; de ontbijttafel was een stilleven van soberheid. Witbrood was voor de rijken en werd dan ook “herenbrood”
genoemd. Op het platteland at men meestal roggebrood,
de stedeling het iets luxere “masteluyn” een mengsel van
tarwe en roggebrood. De drank was meestal bier. Het be12

leg bestond vaak alleen maar uit boter of kaas. De warme
maaltijden boden weinig variatie. Ze kwamen uit een
grote ketel waaruit iedere dag werd geschept. Elke middag werd de inhoud weer opnieuw aan de kook gebracht,
waardoor een smakeloze, lobbige substantie ontstond.
Nieuwe ingrediënten werden toegevoegd wanneer moeder of de meid op de markt een koopje had gedaan. De
huiskip kreeg krachtvoer, in melk gekookte gerst met veel
suiker, te drinken kreeg hij sterk bier. Wanneer de avond
viel kreeg hij water en werd er een brandende kaars neergezet, waardoor de kip niet sliep en meer ging eten. Met
deze aanpak had de zeventiende-eeuwer na twee weken
een vette oververmoeide kip gekweekt. Gekookt met foelie, peperkorrels en citroenschijven was deze plofkip een
lekkernij. Tot zover niets nieuws onder de zon. Zo dat was
het weer een klein stukje uit het verre verleden. Ik hoop
dat u het kan waarderen.
Rest mij nog u allen fijne verjaardagen toe te wensen in
deze maand en de zieken sterkte toegewenst en ik zie u
bij de contactmiddag van maart.
Cor Voorderhaak

Twente
We zitten nu in het voorjaar en worden ‘s morgens wakker
van het fluiten van de vogels; een goed teken.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is ons lid Joop Weideman
gehuldigd door het hoofdbestuur voor al zijn bewezen
diensten betreffende de belastingaangifte. Fijn dat het
vrijwilligerswerk toch gewaardeerd wordt.

Vrijwillig is wel verplicht vrijwillig en daar houdt niet iedereen rekening mee. We hopen dat Joop nu kan genieten zonder verplichtingen, zover zijn gezondheid dat toelaat. We hebben de algemene ledenvergadering gehad
en deze afgesloten met een kleine bingo wat iedereen
toch heel gezellig vindt. Het bestuur heeft het jaar positief
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afgesloten en is klaar voor het nieuwe jaar.
Onze bijeenkomst van 18 maart wordt opgeluisterd
door “De Golden Oldies” een zangduo dat door heel Nederland optreedt. Hun repertoire is van 1940-2019. Dus
voor elk wat wils. Introducés zijn mede uitgenodigd en
betalen een kleine bijdrage van € 5,00. U bent verzekerd
van een heel gezellige middag!
15 April is er een grote bingo met verloting. We doen
ons best om er een gezellige middag van te maken en hopen op een grote opkomst.
Ook kunt u zich opgeven voor ons jaarlijks bus-uitstapje. Deze is verplaatst naar 13 mei i.v.m. Hemelvaartsdag.
Opgeven bij Zwaan Stassen: zkstassen@gmail.com
We wensen alle zieken beterschap, de jarigen een fijne
verjaardag en een goede gezondheid voor allemaal.
Namens het bestuur, Zwaan Stassen

Utrecht
Wanneer u dit stukje leest zijn de 1e twee wintermaanden al weer voorbij. Alleen wel zonder winter, maar wel
met heftige herfststormen. Het bestuur hoopt dat u niet
teveel schade heeft ondervonden.
Wij gaan op 21 maart een klaverjasmarathon houden. Dit
is de Rob van Oosterom klaverjasmarathon. Deze willen
we blijven voortzetten als herinnering aan Rob die afgelopen jaar is overleden.
Aan hem hebben we deze locatie te danken. Het is de
bedoeling dat we ‘s morgens 3 boompjes doen en ’s middags 2. Het geheel met een totale verzorging van de koffie t/m de prijsuitreiking met een drankje aan het einde
van de middag. Ook wordt er voor een lunch gezorgd.
De prijs van dit geheel is € 10,00 p.p. Wilt u hier aan meedoen dan moet u zich wel van tevoren aanmelden, zodat
we weten hoeveel tafels we hebben. Wij hopen dat u met
velen komt.
Graag zouden wij van u willen weten of u het nog op prijs
stelt dat we weer een dagje uitgaan. Zou u ons dit kunnen
laten weten. Het moet wel een beetje de moeite waard
zijn om het te gaan organiseren. U kunt bellen op de volgende nummers: 0640714947 en 0621472815
Wij wensen de zieken onder ons van harte beterschap en
voor alle jarigen in maart van harte gefeliciteerd.
De hartelijke groeten namens het bestuur.

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,liefhebbers 10 ronden gekiend, gevolgd door een aantal
verliezersronden. Kosten: € 6.00 per kaart, te voldoen op
rekeningnummer: NL58 INGB 0002 2877 88 van BGV.
afdeling Venlo, onder vermelding van het aantal personen en namen. Aanmelden vóór 8 maart.
1. Opening door de voorzitter.
Tevens herdenking van de ons in de loop van 2019
ontvallen medeleden.
2. Mededelingen.
3. Jaaroverzicht door de secretaris.
4. Financieel jaaroverzicht door de penningmeester.
5. Verslag leden commissie kascontrole (J. van Doorn Hermans en W. Wackers).
6. Benoemen leden nieuwe commissie kascontrole.
7. Bestuursverkiezing: benoeming nieuw bestuurslid.
Ina Plat is periodiek aftredend. Zij stelt zich niet herkiesbaar.
8. Toelichting op het activiteitenplan 2020 door de voorzitter.
9. Rondvraag.
10. Sluiting door de voorzitter.
U kunt zich als kandidaat-bestuurder aanmelden bij het
bestuur.
Inmiddels heeft u waarschijnlijk al het jaarprogramma
ontvangen. Wilt u deelnemen aan een activiteit en heeft
u geen vervoer, meld het dan aan ons bestuur.
Ina Plat

Etta Eleveld

Venlo
Maandag 16 maart: Jaarvergadering. Na afloop kienen. Locatie: Sport en Ontspanningsgebouw 't Wonder,
Kazernestraat 1. Aanvang vergadering: 14.00 uur. Zaal
open vanaf 13.30 uur. Na een korte pauze wordt voor de

Foto huidig bestuur met v.l.n.r. Frans Lankes, Ina Plat, Bertha
Lomans en Martien van Dijk
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Zuid West
Het is eind januari, als ik dit stukje schrijf. De eerste maand
van 2020 is alweer bijna ten einde. Maar deze tekst is de
bijdrage voor het maartnummer.
We blikken weer even terug naar onze eerste bijeenkomst
op 9 januari met o.a. de nieuwjaarsborrel. De opkomst die
dag was aan de zeer lage kant. Slechts 33 leden wisten
de weg naar de Nieuwe Verbinding te vinden. Nu wordt
de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar altijd minder
bezocht, doch laten we hopen dat deze “valse start” eenmalig is.
Na de wens van het bestuur voor een voorspoedig en
vooral een gezond 2020, werd begonnen met de mededelingen. Deze maand behoefden we gelukkig geen leden te vermelden die overleden waren, want dat was de
laatste maanden wel raak in Zuidwest. In januari feliciteerde we 1 jubileumjarige. De volgende mededeling betrof
het uitvragen van 2 kandidaten voor de kascontrole commissie waarvoor zich tijdens de bijeenkomst al1 lid zich
kandidaat stelde.
Ook werd bekend gemaakt dat het bestuur bezig is met
het organiseren van een reisje voor de BGV Zuidwest in
de maand mei. In de bijeenkomst van 13 februari zal hierover meer bekend zijn. De jaarvergadering zal op donderdag 13 februari plaatsvinden doch daar dit schrijven voor
7 februari bij de redactie moet zijn meer daarover in het
aprilnummer. U ziet dat het schema gebeurtenis/verschijning van Met Pensioen niet zo prettig bij elkaar ligt voor
de schrijver van deze stukken. (Wanneer moet ik waaraan
denken om te relevante gebeurtenissen aan jullie te melden in het maandblad).
Na de mededelingen volgde de bingo en het loterijspel
met tussendoor de nieuwjaarsborrel en een hapje. Al
met al ondanks de geringe opkomst toch een gezellige
middag. Tegen kwart voor vier sloot Luc de bijeenkomst
af met de hoop dat er de volgende bijeenkomsten toch
meer belangstelling blijft komen van jullie kant uit. We organiseren dit toch voor jullie.

Agenda

donderdag 12 maart aanvang 13.30 uur
donderdag 09 april aanvang 13.30 uur
donderdag 14 mei aanvang 13.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle
Een jaarvergadering is altijd een bijzonder moment voor
een vereniging. Dat was het deze keer ook voor ons. Met
een dubbel gevoel is deze vergadering gehouden. Het
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overlijden van ons bestuurslid Leen Hordijk op zaterdag
18 januari was een schok voor ons allen. Door zijn ziekte had hij al aangegeven tussentijds af te willen treden,
maar dat dit allemaal zo snel zou gaan had niemand verwacht. Uiteraard waren de bestuursleden aanwezig bij
zijn crematie.
Ook ons bestuurslid Willem Witting had aangegeven dat
zijn gezondheid reden is om tussentijds af te treden. Hij
was gelukkig wel aanwezig op deze middag. Regulier
aftredend en niet herkiesbaar was Folkert Elsinga en dit
na een periode van 20 jaar lid van ons bestuur te zijn geweest. Beiden werden met een bloemetje en een envelop
met inhoud bedankt voor hun werkzaamheden. Folkert
kreeg daarnaast ook de bijbehorende speld van de BGV.
Door het vertrek van deze drie bestuursleden bleven alleen voorzitter (Jan Post) en penningmeester (Aart Dekker) over als bestuursleden. Daarmee heb je nog wel
een stuk routine (respectievelijk 16 en meer dan 25 jaar
ervaring als bestuurslid), maar het is niet genoeg. Gelukkig waren er drie kandidaten om de leegte die ontstond
op te vullen. Janna Krans, Arie Jasper en George Wolters
hadden zich kandidaat gesteld en, onder applaus van de
aanwezigen, benoemd in ons bestuur.
De middag werd begonnen met koffie (of thee) met
gebak. We hadden n.l. ook een lustrum te vieren. Omdat nergens een oprichtingsdatum van onze afdeling te
vinden is, hebben we hier een onderzoek naar uit laten
voeren. Daar is mei 1940 als oudste datum in naar voren
gekomen. In de Zwolsche Courant staat dan een artikel
over een vergadering van de regio Zwolle van de BGV,
waarin er sprake was van al meer dan 400 leden in de afdeling. Verder onderzoek zal er, gezien het te verwachten
kostenplaatje, niet worden uitgevoerd. Maar het vieren
van een (minimaal) 80-jarig bestaan, naast het verlies van
Leen Hordijk, geeft het dubbele gevoel van deze vergadering duidelijk weer. Na afloop van de vergadering werd
de middag, onder het genot van een hapje en drankje,
op de gebruikelijke manier (bingo en klaverjassen) afgesloten.
Dit gaan we dit jaar nog een tweetal keren doen voordat de zomervakantie weer aanbreekt en wel op de
woensdagen 8 april en 6 mei.
Graag tot ziens op woensdag 4 maart.
Jan Post

Colofon

Woordzoeker

Contactpersonen
Inkomen en pensioenen:
Dhr. P.A. van Roosendaal,
tel. 033-494.16.98
Belastingen:
Dhr. L.G.M. Englebert
Tel. 070-2123582
E-mail: lgmemiga@ziggo.nl
Rob Peijs
Tel. 06-44964216
E-mail: r.peijs@icloud.com
Zorg, welzijn en wonen:
Dhr. H. Spits
tel. 06-52614584
E-mail: h.spits1@hetnet.nl

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

Sluitingsdata kopij
Nummer april 2020
Sluiting kopij 9 maart 2019
Verschijningsdatum 3 april 2020
Nummer mei 2020
Sluiting kopij 3 april 2019
Verschijningsdatum 1 mei 2020

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Advertenties
Maak ook gratis gebruik van
onze rubrieken:

Contactadvertenties
Te koop
Te koop gevraagd

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
J.Wolters

Hasselaarsweg 12
Gerrit Witsehof 10
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Baden Powellstraat 17
Gouverneurstraat 53
Lepelstraat 31
Weth. Broersstraat 3
Dross. Saldenstraat 25
Noordendijk 49
Sloetsweg 192H
Rijsenborch 33
Laurentiusstraat 2c
Amethistdijk 31
Alkemadeplantsoen 6
Ereprijsweg 4

1704 DW
3813 MP
1566 SX
7315 DH
5624 GK
9027 BC
9602 ML
2037 SL
6411 XG
5211 DP
6245 JA
6181 ER
3311RM
7556 HV
4132 HK
5921 GM
4706 AR
6843 DT
8042 GM

072-5346959
033-4805713
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
06 16260722
06-51358831
073-6149904
043-4093564
046-4371842
06-44358396
074-2428726
06-40714947
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4212311

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

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

_Geboortedatum

Woonplaats

Tel.

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

en ontvangt via SPF/ SPOV uitkering of pensioen

Hij/zij* machtigt de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel voor incasso van de verschuldigde contributie per jaar
van rekening

t.n.v.

Hij/zij* zal gaarne ingedeeld worden bij de afdeling
N.B. Indien van toepassing:
Het eerdergenoemd lid werd aangebracht door
Adres, postcode en woonplaats

Handtekening

Formulier s.v.p. volledig en duidelijk invullen met bij voorkeur hoofdletters!

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

