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Van de redactie

T

erwijl ik dit stukje probeer te
schrijven stapelen de verhuisdozen zich op. Als je 36 jaar in hetzelfde huis hebt gewoond, is het tijd
om eens kritisch te kijken wat je in je
verzamelwoede opgeslagen hebt.
Hulp is hierbij natuurlijk welkom en
die hebben we gelukkig genoeg.
Maar als je door omstandigheden
niet kunt terugvallen op je eigen
netwerk, wordt het allemaal wat
lastiger. En bij het ouder worden
kan men vaak wel wat hulp gebruiken, in welke vorm dan ook. Denk
aan huishoudelijk hulp, vervoer en

zo kan ik er nog wel een paar zaken
opnoemen. In de uitgave van deze
maand staat er dan ook een artikel
over de Wmo. Voor vragen hierover
kan je ook terecht bij onze werkgroep: Zorg, welzijn en wonen; zie
colofon achterzijde van deze MP. De
voorzitter luidt de alarmklok voor
wat betreft de afdelingen, door een
tekort aan bestuursleden moeten er
misschien afdelingen afhaken en er
zijn voor enkele afdelingen huisvestingsproblemen. Dus als de BGV je
aan het hart gaat, geef je dan op als
bestuurslid om de afdeling draai-

Van uw voorzitter
Z
oals elke maand heb ik me weer
voor het beeldscherm van mijn
computer genesteld. Het is tijd om
weer een stukje te schrijven voor
ons blad. Om eerlijk te zijn heb ik
zowel slechte als goede mededelingen. De slechte is dat ik gehoord
heb dat de afdeling Den Bosch misschien geen onderkomen meer
heeft. De sport- en ontspanningsvereniging heeft niet zo veel actieve
leden. Gevolg zal misschien zijn dat
ze uit het Kikkertje moeten. Het Kikkertje zal misschien verbouwd worden tot vergaderlocatie of zoiets en
wij kunnen er in ieder geval voorlopig ook niet meer in. Ook in Rotterdam speelt zoiets. De sport- en ontspanningsvereniging zoekt al heel
lang een nieuwe penningmeester.
De huidige stopt er nu echt mee.
Ik heb een brief gezien van het bestuur dat als er in maart dit jaar geen
penningmeester is, de vereniging
stopt met de activiteiten. Dus gaat
ook daar de poort dicht, letterlijk
en figuurlijk. Dus ook in Rotterdam
kunnen we dan niet meer terecht.
En ik neem aan dat het op meer lo-

caties in NS-gebied speelt. Mocht u
daarvan horen, licht ons dan in aub.
Dan het goede nieuws. Ik hoorde
dat Joop Weideman toch nog weer
voorzitter van Twente geworden is.
Niemand wilde het doen. Dus besloot Joop zich maar beschikbaar
te stellen om de afdeling te redden.
Hulde!!
Dan de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het gefu-

ende te houden. Ook zijn de weerspiegelingen van Sjef Marcelis uit
het VerantwoordingsOrgaan zeer
verhelderend. Zeker gezien in het
licht van de naderende fusie. Ook
waart het coronavirus rond en grijpt
behoorlijk in op de samenleving. De
maatregelen van de regering hebben een behoorlijke impact op ons
dagelijks functioneren. Zie ook de
mededeling van het hoofdbestuur.
Dat impliceert dat de activiteiten
van de afdelingen waarschijnlijk allemaal stilliggen.
Jan Westerhuis

seerde pensioenfonds Rail&OV (oud
SPF en SPOV samen) We hebben nu
2, of misschien 3 leden die zich beschikbaar stellen om in dat nieuwe
VO een plaats in te nemen. Dus op
de kieslijst ziet u in ieder geval staan:
Sjef Marcelis en Kees van Buuren.
Sjef kennen jullie van de stukjes in
ons blad. Kees is nieuw. Hij heeft veel
vakbondswerk gedaan en heeft ook
heel lang diverse malen in de OR en
in andere commissies gezeten. Ook
heeft hij veel werk gedaan als consulent ledenservice (oud VKP dus).
En misschien komt er nog een derde
persoon, die ook heel veel pensioenkennis heeft op de lijst. Dus allemaal
gaan stemmen!!!
Zelfs als je niet op een kandidaat van
de BGV stemt, ga dan toch in ieder
geval stemmen.
Het Motto is:

Laat je niet remmen,
Ga BGV stemmen!
Jan Sletterink
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Belangrijke mededeling in verband met de CORONA-crisis
Zoals wij nu voorzien zullen de afgekondigde maatregelen van de regering voor omgang met het coronavirus
ook na 6 april niet versoepeld worden. Vooral de regels voor ouderen (zoals wij) zullen voorlopig nog wel blijven
bestaan. Tenminste dat is onze inschatting. Daarom heeft het Hoofdbestuur het besluit genomen om alle vergaderingen en andere activiteiten van de BGV, inclusief de Voorjaarsvergadering, stop te zetten tot na de zomervakantie. Wij willen niet het risico lopen, dat door ons toedoen leden ziek worden, of nog erger.
Namens het Hoofdbestuur, Jan Sletterink (Voorzitter)

Hulp vanuit de Wmo
Welke hulp kan ik thuiskrijgen
van de gemeente vanuit de
Wmo?

U kunt hulp krijgen die op uw situatie
is afgestemd, zoals aanpassingen in uw
woning. Dit is een maatwerkvoorziening. Er zijn ook algemene voorzieningen, zoals een boodschappendienst.
Welke voorziening voor ondersteuning thuis

Bent u onvoldoende zelfredzaam
of kunt u niet goed meedoen in de
maatschappij? En kan uw netwerk
ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te
bieden. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Officieel heet deze wet Wmo 2015.
In de wet staat niet wat voor soort
voorziening dit moet zijn. Dat kan
een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt
de gemeente met u vast wat u nodig
heeft. Voor sommige voorzieningen
geldt een eigen bijdrage.
Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is geen
medische hulp. Voorbeelden van
maatwerkvoorzieningen zijn:
•• vervoersvoorziening;
•• vervoer in de regio (voor mensen die
slecht ter been zijn en niet met het
openbaar vervoer kunnen reizen);
4

•• individuele begeleiding;
•• beschermde woonplek;
•• dagbesteding op maat;
•• aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
•• rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen
via de Wmo als u deze voor langere
tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt
u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
•• respijtzorg;
•• ondersteuning van mantelzorgers;
•• huishoudelijke hulp (zoals hulp bij
het opruimen, schoonmaken en
ramen zemen);
•• maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en
daklozenopvang).

me maaltijdvoorziening of tafeltjedekje genoemd);
•• maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);
•• hulp aan buurthuizen en verenigingen.
•• Wmo aanvragen bij uw gemeente.

Algemene voorziening

Inkomen of hoeveelheid hulp tellen
niet mee.

Soms bent u geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’.
Een algemene voorziening is vrij
toegankelijk, zonder voorafgaand
onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:
•• boodschappendienst;
•• het advies- en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling;
•• een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
•• maaltijdverzorging (ook wel war-

Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente geeft u informatie over de Wmo. En helpt u bij de
aanvraag van voorzieningen uit de
Wmo. U kunt bij uw gemeente ook
vragen naar de gratis cliëntondersteuning.
Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per
maand voor hulp of ondersteuning.

We kijken niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de
eigen bijdrage voor de Wmo. Ook
maakt het niet uit of iemand veel of
weinig hulp of ondersteuning krijgt.
In 2020 betaalt ieder huishouden
maximaal € 19 per maand. In 2019
was de maximale bijdrage € 17,50
per vier weken.
Bron: Rijksoverheid
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Station Almere Centrum

S

tation Almere Centrum is het belangrijkste spoorwegstation in
Almere, in het stadsdeel Almere
Stad. Het ligt aan het traject Weesp
– Lelystad (Flevolijn) en werd geopend op 30 mei 1987. Het werd
toen nog Almere Centraal Station
(Almere CS) genoemd. In 1999 werd
Centraal Station gewijzigd in Centrum.
Het stationsgebouw werd ontworpen door NS-architect Peter Kilsdonk
en bestaat uit een grote glazen kap
en stalen spaceframe. Onder het station ligt een dynamisch busstation. In
januari 2015 werd begonnen met het
verlengen van beide perrons met 70
meter. Naast dit hoofdstation heeft
Almere nog vijf stations. De eerste
zes jaar na opening had Almere
(naast Lelystad) alleen een verbinding met Amsterdam Centraal (en
de meeste tussenliggende stations).
Er reden ook nog geen intercity's of
sneltreinen. Maar door de verlenging van de Schiphollijn tot en met
Weesp, de aanleg van de Gooiboog

en de Hanzelijn heeft Almere veel
meer rechtstreekse (Intercity-)verbindingen gekregen. Met onder andere

Schiphol, Hilversum, Utrecht, Zwolle,
Groningen & Leeuwarden, en met
Leiden & Den Haag.
Oorspronkelijk was het gebied van
het huidige Almere grotendeels
of volledig bedoeld als landbouwgrond. Na de Tweede Wereldoorlog
kwam men tot inzicht dat de snelgroeiende bevolking van bv. Amsterdam voor een deel ergens anders
gehuisvest zou moeten worden. Zo
ontwierp men twee steden in de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
De stad in Oostelijk Flevoland werd
Lelystad, de stad in zuidelijk Flevoland werd op de eerste schetsen nog
Zuidweststad genoemd, maar kreeg
in de jaren zeventig de naam "Almere". Oorspronkelijk zou Lelystad de
grootste plaats van Flevoland worden, maar Almere is toch de grootste
plaats geworden.
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Vanuit het VerantwoordingsOrgaan (VO)
Deze bijdrage voor Met Pensioen het maandblad van de BGV, gaat voornamelijk over de onderwerpen in de laatste VO-vergadering en de stand van zaken
over de op handen zijnde verkiezingen voor een nieuw VO van Rail&OV.

I

n de afgelopen vergadering van
het VO zijn enkele belangrijke onderwerpen aan de orde geweest.
In verband met de afwezigheid van
de voorzitter van het VO Rob Derksen, zat ondergetekende, de vergadering voor.
Enkele belangrijke zaken stonden op
de agenda.
1. Advies aanvraag van het bestuur
aan het VO betreffende het uitvoeringsreglement en de uitvoeringsovereenkomst voor het Pensioenfonds Rail&OV.
2. Voorbereiding gesprek gezamenlijke vergadering beide VO’s.
3. Verkiezingen VO-Rail&OV.
4. Reglement voor het nieuwe VO
Rail&OV.
Ad 1:
De twee uitvoeringsreglementen en
de twee uitvoeringsovereenkomsten,
van de huidige pensioenfondsen,
waren voor zover dit mogelijk was, in
elkaar geschoven.
In deze reglementen zijn voor de
werkgevers die bij het nieuwe fonds
zijn aangesloten belangrijke bepalingen opgenomen, zoals: Toetreding,
Financiering, Aanspraken, Indexatie
en verlaging en Bezwaar en Beroep.
De commissie Pensioen van het VO,
waarin Jan en ondergetekende participeren, had een advies voor het VO
opgemaakt.
Als de vragen van het VO aan het bestuur tot tevredenheid worden beantwoord gaat het VO over tot een
positief advies.
Ad 2:
Voorbereiding overleg beide VO’s.
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Ter voorbereiding op dit overleg
dient het VO van SPF enkele zaken te
regelen.
Bemensing transitie VO SPF voor de
per 1 april 2020;
Als de beide VO’s zouden samengaan
in deze tussenliggende periode dan
zou het transitie VO uit 28 personen
bestaan, te veel voor een goed overleg vinden de beide VO’s en het bestuur.
Daarom is gekozen voor een afvaardiging van elk VO dat door de VO’s
zelf is gekozen.
Afgesproken is dat het VO SPF voor
dit transitie VO 9 personen levert.
Elke geleding 3 personen.
Het VO van SPOV levert 7 personen,
3 leden namens de actieven, 3 leden
namens de gepensioneerden en 1 lid
namens de werkgevers.
Door het VO SPF is besloten dat elke
kandidaat stellende organisatie die
nu vertegenwoordigd is ook in het
huidig VO ook vertegenwoordigd
dient te zijn.
Voor de BGV is dit onze lijsttrekker
van de vorige verkiezingen Jan Sletterink.
Bemensing transitie VO Rail&OV vanaf 1 juli 2020.
In overleg met het VO van SPOV en
na een besluit van beide besturen
bestaat het nieuwe
VO van Rail&OV uit 17 personen.
De vertegenwoordiging van de geledingen is als volgt:
6 leden gekozen uit de actieve deelnemers, slapers en nabestaanden;
6 personen gekozen uit de gepensioneerden;
5 personen rechtstreeks aangewezen
door de werkgevers (deze worden
dus niet gekozen!).

Testament VO SPF voor transitie VO
Rail&OV.
In een eerste korte brainstorming
is onderstaand punt uitgebreid besproken.
Werken in commissies/werkgroepen;
Het VO laat de commissie bij onderwerpen die het VO direct aangaan b.v.
Jaarverslag-Jaarrekening en kwartaalverslagen en adviesaanvragen
die van het bestuur de kant van het
VO uitkomen en de werkgroepen het
advies voorbereiden.
Er zijn nu 4 werkgroepen, voor pensioenen, voor de fusie, voor beleggen
en vermogen en voor communicatie.
Het VO heeft hier goede ervaringen
mee en wil dit onderwerp zeker in
het testament opnemen.
In de laatste vergadering van dit VO,
op 27 maart, wordt dit onderwerp
verder besproken.
Ad 3:
Verkiezingen.
De verkiezingscommissie heeft een
aantal zaken voor het bestuur voorbereid. De concepten van onderstaande
punten zijn per mail voor behandeling aan het VO aangeboden. Nu zijn
ze vastgesteld door het bestuur en
liggen ter kennisneming voor:
Verkiezingsreglement;
Planning;
Profiel VO-kandidaat.
Het VO is tevreden met de documenten.
Ad 4:
Reglement VO Rail&OV.
Het bestuur is bevoegd om dit reglement vast te stellen.
In dit reglement zijn een aantal zaken
geregeld zoals:
•• Samenstelling van het VO;
•• Taken en bevoegdheden (conform
de wettelijke regels);
•• Rechtsgang (bij geschillen);
•• Vergaderingen met het bestuur;
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•• Vergadering met de niet-uitvoerende bestuurders;
•• Voorzieningen en vergoedingen;
(in een bijlage worden de vergoedingen gespecificeerd);
•• Geheimhouding.
Het VO is akkoord met dit reglement.
Door het nieuwe VO zal een Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld.

Verkiezingen
Ten aanzien van de stand van zaken
verwijs ik u graag naar de website
van SPF en de nieuwe website van
Rail&OV, waarin al een aantal wetenswaardigheden over de verkiezingen
zijn opgenomen.
De brieven naar de kandidaat stellende organisaties zijn al verstuurd en

deze organisaties en ook de BGV, zijn
al drukdoende om potentiele kandidaten te enthousiasmeren en over te
halen om zich kandidaat te stellen.
Graag tot een volgende keer,
Hartelijke groet,
Sjef Marcelis, lid VO namens BGV

Verkiezing Leden VerantwoordingsOrgaan
Rail&OV
Z
oals jullie intussen misschien al
begrepen hebben gaat ons pensioenfonds SPF per 1 april fuseren
met het pensioenfonds SPOV en
gaat verder onder de naam Stichting Pensioenfonds Rail&OV.
Maar zoals ik al schreef komen er verkiezingen voor werkende en gepensioneerde deelnemers. Voor beiden
zijn 12 zetels beschikbaar: 6 voor de
werkenden en 6 voor de gepensioneerden. Zoals jullie begrijpen willen
wij als BGV daar ook graag ons steentje in bijdragen. Uiteindelijk zitten wij
al sinds het instellen van het VO in dit
VO; meestal met 2 zetels. Ook in de
voorlopers (het Deelnemersorgaan)

hebben we al sinds dit begonnen is
onze zetels ingenomen. Maar nu dus
een nieuw VO in een nieuw fonds.
We hebben 3 van onze leden van de
BGV bereid gevonden om zich beschikbaar te stellen om in het nieuwe
VO-zitting te nemen. Maar daarvoor
moeten ze wel eerst door jullie gekozen worden. Jullie wil dus zeggen leden van de BGV, of je nu je pensioen
ontvangt van het SPF of SPOV. Stem
op een BGV lid. Stemmen start vanaf
13 mei en duurt een maand. Je krijgt
via de post een stemcode. Die kan je
op twee manieren gebruiken: via de
telefoon of via internet. Je volgt gewoon de instructies op die in de brief
staan.

Voor de kieslijst van de BGV hebben
we bereid gevonden: Sjef Marcelis,
allen welbekend. Kees van Buuren
een nieuwe speler in dit veld maar
wel heel gemotiveerd en als 3e Ton
van Anraad. Ton heeft ook al in een
voorgaand VO gezeten en is ook heel
gemotiveerd. En heeft ook veel pensioenkennis.
Ik hoop dat jullie op één van de drie
stemmen. Als alle BGV leden gaan
stemmen krijgen we zeker 3 personen namens jullie in de nieuwe VO.
Laat je niet remmen,
ga BGV stemmen!
Jan Sletterink
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Het is vandaag 2 maart als ik dit schrijf.
De winter stelde helemaal niets voor, alleen maar regen
en heel veel stormen.
Ik ben het wel een beetje zat en daarom gaan we volgende week een weekje skiën.
Er ligt nu nog wel genoeg sneeuw en ik hoop dat de zon
ook nog een beetje wil schijnen.
In februari hadden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Die matig is bezocht, namelijk door 30 mensen.
De agenda werd in recordtempo afgewerkt, dus het was
een heel korte vergadering.
Om 13.30 uur opende onze voorzitter Riny de vergadering en heette iedereen welkom. Nadat de namen van de
overledenen van 2019 waren voorgelezen werd er een
ogenblik stilte in acht genomen.
Het financiële verslag werd goedgekeurd en de kascommissie bedankt.
Als secretaris heb ik de notulen voorgelezen en het jaarverslag met het overzicht van de activiteiten over 2019.
Het aantal leden is per 31 december 2019 gedaald tot 152.
In het bestuur vonden geen mutaties plaats.
Om 13.50 uur starten we weer met onze gebruikelijke activiteiten, sjoelen, klaverjassen, bingo en gezellig met elkaar een praatje maken onder het genot van een drankje
en een hapje.
Dan iedereen die in april jarig is van harte gefeliciteerd en
nog vele gezonde jaren toegewenst.
Tot de zomerstop hebben we nog 1 soosmiddag in "De
Terp"' te Alkmaar en wel op11 mei.
Let op de soosmiddag van 6 april vervalt in verband met
de Corona crisis, bovendien neemt de SOVA ook maatregelen waardoor de Terp mogelijk niet beschikbaar is.
Hans van Westrienen

Amersfoort
De lente is begonnen. Ik hoop op een voor ons allen mooi
voorjaar. Op 2 april hebben we ons jaarlijkse paasbuffet.
Afhankelijk van wanneer het blad wordt bezorgd en u
zich hiervoor heeft aangemeld, heeft u hiervan al genoten of staat het u nog te wachten.
13 Februari was de jaarvergadering. De opkomst was
door de heersende griep niet al te groot. Er waren maar 28
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leden. Alle stukken zijn doorgenomen. Het bestuur is met
goedkeuring van de aanwezigen met 2 man uitgebreid,
namelijk Bep Jans-de Kruif en Gerrie van Sluis. Jan Beitsma was aftredend en is weer voor 3 jaar benoemd. Ook
is er een kascontrole geweest en de kascommissie heeft
de cijfers over 2019 goedgekeurd. Ook werd de begroting
van 2020 goed bevonden. Met andere woorden we gaan
op de zelfde voet verder. De middag wordt verder voortgezet met 3 ronden bingo in combinatie met een drankje
en een hapje.

Agenda

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 2 april 11.00 uur in Railzicht.
Jan Beitsma

Amsterdam
Op donderdag 20 februari hadden 28 leden, waaronder
het bestuur, de moeite genomen om naar ons verblijf te
Duivendrecht te komen en deel te nemen aan de jaarlijkse ledenvergadering. Een levendige vergadering mede
veroorzaakt door een brief van een onzer leden die kritiek uitte op de prijzentafels voor de bingo en verloting.
Vooral de grote aantallen flessen gevuld met alcoholische
dranken. Meerdere leden deelden deze mening, waarop
het bestuur beloofde hier rekening mee te houden en andere attributen in te kopen. Tevens werd in deze brief de
vraag gesteld of er geld aan verdiend moest worden; deze
vraag werd bevestigend beantwoord. Want door de grote
terugloop van het aantal leden die hun lidmaatschap van
de bond hebben opgezegd in verband met de contributie inning, wordt de retributie ook steeds minder. Retributie is het bedrag, dat per lid wordt overgemaakt door het
hoofdbestuur aan de afdelingen; minder leden, minder
geld. Dus moet getracht worden om op een andere manier wat geld binnen te krijgen. Daarom werd er tijdens

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

de vergadering besloten om de prijs van de bingoplankjes te verhogen naar € 6.00, dit met onmiddellijke ingang.
De vergadering kon hiermee akkoord gaan.
De penningmeester is doende om in de maand juni een
bustocht te organiseren. Daar een bustocht met een
bus van de firma Hellingman te duur wordt gaat hij een
bustocht organiseren met 2 of 3 personenbusjes. We
gaan dan naar de kop van Noord-Holland en wel naar
de plaats Broek op Langedijk. Daar wordt koffie/thee
voor ons ingeschonken, gaan we lunchen, een museum
bezoeken, een rondleiding meemaken, een rondvaart
gaan maken en een bezoek brengen aan een groenteveiling. Aan het eind van de middag is er een barbecue
in ons verblijf te Duivendrecht. Alwaar ook de start van
deze dag is. Dit alles gaat plaatsvinden op donderdag
11 juni en de kosten hiervoor worden geschat op €
65.00 per persoon. Nadere mededelingen volgen op
onze middagbijeenkomsten.
Na de vergadering kwam de heer Dudart, een medewerker van de E.H.B.O. Amsterdam, ons iets vertellen hoe we
een persoon, die door o.a. een hartaanval buiten bewustzijn is geraakt weer tot leven kunnen brengen. Dit door
mond op mondbeademing, maar ook met een AEDapparaat. Een zeer interessante en leerzame lezing. Als
dank mocht hij een VVV-bon in ontvangst nemen. Na een
pauze werd deze middag besloten met 3 spelletjes bingo
onder leiding van onze bingomaster de heer Stavast. Een
zeer geslaagde middag.
Met meer nieuws zal ik u niet lastigvallen, ik weet trouwens ook niet meer.
Ik groet u daarom allen en hoop u op donderdag 16
april in groten getale te mogen begroeten.
Kor Stuut

Apeldoorn
Geen kopij ontvangen.

Agenda

Het sjoelen en kaarten is op de volgende dagen:
14 april
21 april
28 april
12 mei
Omdat het Bevrijdingsdag is, is er op 5 mei geen kaarten en sjoelen.
We kunnen nog kaarters en sjoelers gebruiken dus kom.
Jan Daverveld

Friesland
Op onze bijeenkomst van 19 februari j.l. hadden we de
heer Jaap de Groot uitgenodigd. Hij heeft een grote verzameling over “Leeuwarden van vroeger”. Deze keer kreeg
hij ook medestanders die in deze buurten geboren zijn.
Jaap verzorgt ook praamvaren door de stadsgrachten en
vertelt zo vele verhalen.
Het was weer een ouderwets gezellige middag.
Als je als secretaris elke maand weer wat moet schrijven,
zakt de moed je ook in de schoenen. Waar doe je dit eigenlijk voor. Na 1 januari hebben er 27 personen onze afdeling de rug toegekeerd.
Er zijn mensen die problemen hebben met de machtiging
voor het inhouden van de contributie. Zijn er mensen die
dit boven de pet gaat en toch graag lid willen blijven, bel
mij en ik kom je helpen. Mijn telefoonnummer staat op de
achterkant van Met Pensioen.
Wij hopen als bestuur u de volgende keer ook te begroeten.
De volgende keer is de laatste bijeenkomst en dan gaan
we weer gezellig met elkaar eten en wel op woensdag
18 april om 14.00 uur in het clubgebouw van de pers.
ver. Wijnhornsterstraat 88 te Leeuwarden.
Er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd.
Tot ziens namens het bestuur.

Eindhoven
Als je dit stukje leest hebben we de jaarvergadering weer
gehad en ik kom er de volgende maand op terug.
Op 8 april is het weer tijd om te kienen. Paaskienen om
precies te zijn, met wederom een goed gevulde prijzentafel. In de pauze kan je lootjes kopen voor de loterij met
een goed gevulde mand als hoofdprijs.
Als u geen folder ontvangt van onze activiteiten neem
dan contact met mij op.

de V.

Groningen
De bijeenkomst wordt geopend om 14.20 uur door onze
voorzitter Bouko Bandsma. Hij kan namens het bestuur
16 leden welkom heten. Speciaal welkom voor mw. Venema die voor het eerst een bijeenkomst zal bijwonen.
We houden vanmiddag onze jaarvergadering en na het
officiële gedeelte gaan we nog een paar ronden bingo
spelen. Maar alvorens verder te gaan stelt de voorzitter
voor om de leden die afgelopen jaar zijn overleden te
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herdenken met 1 minuut stilte. Hierna krijgt Trino Mulder het woord. Hij vertelt dat hij ophoudt met het penningmeesterschap. Hij heeft dit werk meer dan 20 jaar
gedaan. Gezien zijn leeftijd (hij hoopt 6 maart 89 jaar te
worden) wordt dit hem te veel. De 2e penningmeester
Willem Steen neemt zijn taak over en wordt dus 1e penningmeester. Dan krijgt de secretaris Jan v. Dijk het woord
en hij leest het jaarverslag voor. De kascommissie doet bij
monde van Ger Wolters verslag van hun bevindingen en
zij stellen de vergadering voor om de penningmeester
decharge te verlenen, hetgeen door de aanwezigen met
applaus wordt aanvaard.
De kascontrole commissie voor het jaar 2020 wordt weer
benoemd.
Het financieel verslag is aan de leden uitgereikt. Willem
staat nog even stil bij de “oude” penningmeester en bedankt hem voor het vele werk met pen en papier. Voor zijn
inzet krijgt hij een envelop met inhoud en zijn vrouw die
hem altijd tot steun is geweest een prachtige bos bloemen.

Trino bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.
Willem gaat nu over op het programma Excel, dat als
voordeel heeft dat het programma alle berekeningen
uitvoert. De inkomsten worden steeds minder o.a. door
het verminderde leden aantal. Daarom stelt het bestuur
voor om de inleg bij kaarten en sjoelen te verhogen naar
€ 1,00. Dit wordt door de leden goedgekeurd. De inleg bij
bingo blijft gelijk.
De punten die op de agenda staan worden zonder verdere uitleg afgewerkt.
Ger Wolters merkt op dat hij en ook zijn vrouw telefonisch
contact hebben gezocht met het hoofdbestuur van de
BGV over de incasso. Hij en zijn vrouw zouden teruggebeld worden maar dat is tot op heden niet gebeurd. De
voorzitter zegt dat het bestuur voor een grote opgave
staat met de incasso en dat de ledenadministrateur er
mee ophoudt. Niets meer aan de orde zijnde gaan we
over op bingo. Na een aantal rondes is het alweer half vijf.
De voorzitter bedankt ons voor de gezellige middag en
hoopt ons weer te zien op 27 maart dan gaan we kaarten
en sjoelen.

Agenda

Treinen duurder

24 april:
29 mei:

kaarten en sjoelen
afsluiting seizoen met bingo
JJP

Haarlem
Bij onze laatste bingo heb ik een oproep aan de leden gedaan om eens een stukje voor het pensioenblad te schrijven. De meeste leden in Haarlem zijn de 80 gepasseerd
en hebben vaak geen computer of andere middelen.
Dus wordt het ouderwets met pen en papier geschreven.
De dame, die onderstaande tekst heeft geschreven, gebruikte wel een modern middel namelijk: WhatsApp. En
zo kreeg ik de onderstaande tekst toegestuurd, hartstikke
goed hoor. Zij schreef het volgende:
Graag wil ik reageren op de gezellige bingo middagen. De
ontvangst is leuk met koffie of thee, met een gezellig praatje
en volgt de bingo met leuke prijsjes. We kijken er altijd weer
naar uit en zouden de ontspannen middag niet graag missen en namens ons dank aan de mensen die alles zo goed
regelen.
Met vriendelijke groeten, Mary Bak en Zus
De volgende bingo middagen tot de zomervakantie zijn:
woensdag 1 april en woensdag 6 mei.
Paul van Hout, voorzitter
10
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Heerlen

's-Hertogenbosch

Onlangs zijn we op woensdag 19 februari, onze wekelijkse inloopmiddag, bij elkaar geweest om de Algemene
Ledenvergadering van onze afdeling bij te wonen. Zoals
ik in het Met Pensioen van maart al aangaf, zou ik er op
terugkomen. Het is telkens weer een select groepje dat
altijd komt. Na opening door de voorzitter zijn we snel
bij het punt om onze leden (Francien de Bakker en Piet
Claassen) die in 2019 ons zijn ontvallen even te gedenken. Nadat de kascontrolecommissie uitleg heeft gegeven en aan de leden decharge vraagt, mag de penningmeester zijn werk voortzetten. Toch vraagt deze zich af:
hoelang mag hij het nog doen? En dan wordt er niet
bedoeld zijn fysieke gesteldheid. Dat is op dit moment
nog goed. Nee, het ledental neemt schrikbarend af. In
de laatste week van februari mocht ik als secretaris weer
een lijst ontvangen waarop diverse ‘slapende’ leden hun
machtigingsformulier niet hebben teruggezonden naar
het hoofdbestuur. Dat gaat, heb ik al eerder laten weten,
echt veel retributie kosten voor uw afdeling. De huidige
bestuursleden zijn weer herbenoemd; dat betekent een
voortzetting in de werkzaamheden voor Jo Clahsen als
voorzitter, Frans Evers die de functies van secretaris en
penningmeester vervult, Harrie Beelen als algemeen
bestuurder en Frits Hornung nog altijd ons aan de zijlijn
adviseert. Hoewel we het in de toekomst waarschijnlijk
financieel niet eenvoudig krijgen, kunnen we gelukkig
onze ‘leuke’ momentjes nog uit eigen kas betalen. Zoals
afgelopen (as)woensdag 26 februari. Waarop we verwend werden met haring en een stukje roggebrood.

Geen kopij ontvangen.

Nog eens in de archieven duikend, kwam ik erachter dat
onze afdeling Heerlen is opgericht in 1952. Begin januari
mocht uw penningmeester een leuke financiële bijdrage
ontvangen op de verenigingsbankrekening van € 150,-.
Elke 10-jaar mogen we dat tegemoetzien. Na alle drukte
van de afgelopen tijd, Carnaval, heeft het stadsbestuur
haar sleutel weer terug. Bestuurt het College van Burgemeester en Wethouders weer onze stad. Telkens weer
speel ik met de gedachte, zou het niet eens leuk zijn om
de eerste SP-burgemeester van het land, de heer Roemer,
uit te nodigen en hoop ik dat hij niet met lege handen
komt. Een donatie in de afdelingskas is welkom. Wat vinden jullie, leden, ervan. Muziek maken, dat kan hij wel,
maar biljarten, kaarten, tafeltennissen of darten? Zou hij
daar goed in zijn? Mijn vrouw zou zeggen: ‘droom lekker
verder’. Maar toch blijft het rondspelen. Ik moet niet te
lang wachten. We gaan het meemaken.
Graag zie ik jullie weer op de komende inloopmiddagen, elke woensdag vanaf 14.00 uur.
Frans Evers

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Donderdag 05-03-2020 was de dag van de jaarvergadering. De voorzitter opent de vergadering en heet allen
hartelijk welkom. De overleden leden worden herdacht
met een minuut stilte. De voorzitter merkt op dat de opkomst zeer slecht was; er waren 12 leden aanwezig; of dat
komt door de coronavirus of het slechte weer. Afgemeld
waren 2 leden. De notulen 2018 van de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. Verkiezing bestuursleden en kascontrole. Wil Kroon blijft voorlopig secretaris
en W. Meijer doet de kascontrole. Ingekomen post, niets
ontvangen.
Reiscommissie, hieronder staat de activiteitenkalender.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor
zijn bijdrage. Hij wenst allen een goede thuiskomst.
We zien ons weer bij de opening van het seizoen. Vergeet
niet om op tijd je aan te melden en het bedrag over te
maken naar de penningmeester.
23 april: opening seizoen in Restaurant Int Brookx
In het Broek 1, 6107BG Stevensweert, aanvang 14.30 uur
met koffie en luxe vlaai daarna bingo met leuke prijzen
om ongeveer 17.30 uur samen gezellig een lekker pasteitje eten. Kosten € 20.00 persoon. Opgeven voor 15 maart
11 juni: uitstapje busreis (verrassingsreis)
vertrek Sittard achterzijde station om 08.00 uur.
Kosten € 20.00 per persoon voor de bus,
opgeven voor 1 mei (VOL IS VOL)
13 augustus: busreis, bestemming wordt nog bekend
gemaakt
vertrek Sittard achterzijde station om 08.00 uur.
Kosten € 20.00 per persoon, opgeven voor 1 juli (VOL IS
VOL)
15 oktober: 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 17.00 uur samen gezellig eten (snoekbaars of
schnitzel). Doorgeven s.v.p. wat jullie willen eten bij opgave. Kosten € 20.00 per persoon, opgeven voor 30 sept.
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10 december: kerstviering in Restaurant Int Brookx
In het Broek 1, 6107BG Stevensweert, aanvang 14.30 uur
met koffie en kerstbrood, met livemuziek Duo Tadaa. Om
17.00 uur samen eten met een heerlijk dinerbuffet. Kosten € 20.00 per persoon, opgeven voor 15 november.
Alle activiteiten moeten vooruitbetaald worden op rekening: NL 35 INGB 0004 4384 98 t.n.v. N.Marinus Sittard
Alle leden die in april jarig zijn een fijne verjaardag en nog
vele gezonde jaren toegewenst. En we wensen alle zieken
beterschap.
Wil Kroon

Oost Gelderland
Het bestuur feliciteert alle leden van onze afdeling die
deze maand hun verjaardag vieren en wenst hun een heel
prettige en mooie dag.
LET OP: de gebruikelijke contactmiddag op de eerste
woensdag van de maand vervalt in april. Op woensdag
8 april houden we de traditionele paasbrunch. De zaal
is open vanaf 11.15 uur.
Op 27 mei a.s. gaan we naar de Zandsculpturen in Garde-
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ren, thema “75 jaar bevrijding”, met koffie in de bus, vervolgens koffie en gebak aldaar, een wandeling langs de
sculpturen en een afsluitende maaltijd in onze standaard
locatie. De kosten bedragen voor leden:
€ 38, voor niet-leden € 50. Wij hebben minimaal 30 deelnemers nodig om dit te kunnen laten doorgaan. Dit aantal is bijna bereikt, geef u op als u dit wilt mogelijk maken.
Opgave t/m 8 april, op de paasbrunch of via onze bankrekening NL 66 INGB 0003 5073 22 t.n.v. BGV Oost Gelderland o.v.v. bustocht.
De eerstvolgende bijeenkomst, de paasbrunch, vindt
plaats op 8 april. Vanaf 11.15 uur bent u van harte welkom, in de locatie van SSV Zutphen, Nieuwstad 73 7201
NM te Zutphen.
We verheugen ons weer op een hoge opkomst.
Wim Elbers

Rotterdam / Den Haag
Het aprilnummer. Wat gaat de tijd toch snel, nog één contactmiddag en dan komen we pas in september weer bij
elkaar. We hebben een paar stormen achter de rug waarvan de honden geen brood lusten. Stond voor het raam
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en zag de regen soms horizontaal voorbijkomen. Maar ja,
windstoten tot honderd kilometer per uur, tel uit je winst.
Zit ik rustig te werken op de PC en plotseling “Ding-dong,
U heeft een nieuw e-mail bericht”. Dus open ik dat en blijkt
het van de ledenadministratie te zijn met de mutaties. En
dan schrik je wel, 65 leden worden verwijderd/geschrapt
omdat ze het formulier voor de automatische afschrijving
niet ingeleverd hebben. Het heeft toch regelmatig in ons
maandblad gestaan dat het pensioenfonds er mee stopte om de contributie van de BVG te innen. Dit moest de
BGV nu zelf gaan doen. Daarom is er in het nummer 6/7
van juni/juli 2019 een artikel verschenen met de kop “Gewijzigde manier van inning contibutie”. Samen met het
nummer 8/9 ontving u een machti-gingsformulier om de
contributie per januari 2020 door de BGV te laten innen.
Effe invullen, 3 minuten werk en hup op de post. Er zat
en enveloppe bij met antwoord-nummer, dus het kostte
u geen postzegel. Is het gemakzucht, vergeten, ach we
zien wel??? Deze leden zijn dus straks geen lid meer van
de BGV; ontvangen het maandblad niet meer, kunnen
niet meer terecht voor de jaarlijkse belastingaangifte enz.
Jammer, jammer. Als het van onze afdeling al 65 leden zijn
hoeveel leden zullen dat dan landelijk zijn?? Voorzichtig
geschat zeker zo rond de 400 leden. Nu, dit was het dan
voor deze keer. In de zomermaanden gaat het op een laag
pitje bij mij. Alle jarigen voor de komende maanden van
harte gefeliciteerd en alle zieken beterschap toegewenst.
Namens het bestuur voor iedereen een fijne en warme
zomer.
Cor Voorderhaak

Twente
Wat gaat de tijd toch snel. Voordat je het weet is de maand
alweer om en moet er nieuwe kopij aangeleverd worden.
Even nog een melding over de jaarvergadering. Dhr. Weideman heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter en
dat wordt door de leden in dank aanvaard. Johan bedankt
dat je de afdeling Twente voort wilt helpen en wenst je
een goede samenwerking met het bestuur.
De muzikale middag was heel erg gezellig. Iedereen heeft
genoten van zowel Nederlands- als Engelstalige songs;
voor herhaling vatbaar.
We zijn nu bezig met de voorbereidingen van ons jaarlijks busuitstapje. Als het goed is heeft iedereen een mail
ontvangen over de dagindeling. We gaan dit jaar naar ons
mooie Drenthe. We rijden naar Westerbork voor een koffietafel en worden daar vermaakt op humoristische wijze.
Door het mooie Drentse landschap naar Zuidlaren waar
genoeg te zien is op de locatie. We worden rondgeleid
door vrijwilligers. De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner bij “Jachtlust in Hertme”.

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,U kunt zich hier nog voor opgeven bij Zwaan Stassen:
zkstassen@gmail.com. Introducés zijn ook welkom.
Wij wensen u allen een heerlijk voorjaar, fijne paasdagen
en voor de jarigen de felicitaties en de zieken een spoedig
herstel gewenst.
Zwaan Stassen

Utrecht
Geen kopij ontvangen.

Venlo
Op dinsdag 21 april gaan we genieten van een 5-gangendiner bij de Gildeopleidingen, Laaghuissingel 4, Venlo.
Aantal beschikbare plaatsen 40. Vol is vol. Aanvang 17.30
uur. Aanmelden vóór 7 april. Kosten: € 15.00
Woensdag 6 mei: 12.00 uur Venlose Lunch bij het Pop-up
restaurant van v.d.Valk, Prinsessesingel 30, Venlo. Na de
lunch bezoeken we het Jocus Museum op het Dominicanenplein. Hier zijn pronkstukken te bezichtigen uit de
oude Jocus historie, de optocht van Venlo, de Boerebroèlof en de Venlose vastelaovesmuziek. In de filmzaal draaien oude beelden van vervlogen tijden. Voor de speciale
prijs van € 11.11. Aanmelden vóór 3 mei.
Dinsdag 9 juni busreis naar Mondo Verde, Landgraaf. Aanmelden vóór 25 mei. Vol is vol.
Aanvullende informatie wat betreft de activiteiten vindt u
in uw programma.
Dit schrijven moest vóór 9 maart bij de redactie in Utrecht
zijn. Onze jaarvergadering vond plaats op 16 maart jl. Het
verslag van de jaarvergadering vindt u in een volgende MP.
Op de jaarvergadering heb ik me niet herkiesbaar gesteld.
Nadat mijn man in 2010 is overleden, hij was bestuurslid
en penningmeester vanaf 1998, heb ik me in dat zelfde
jaar aangemeld en ben in 2011 gekozen als bestuurslid.
En in 2015 heb ik het secretariaat overgenomen van oudbestuurslid Jac Achten. Aan het activiteitenprogramma
2020 heb ik nog mee kunnen werken. Ik kan terugkijken
op een plezierige samenwerking met het bestuur. De le13

den en het bestuur dank ik hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen. De BGV was mijn (voorlopig?) laatste
job. Na 47 jaar op allerlei gebied vrijwilligerswerk gedaan
te hebben, vind ik het nu tijd om een stapje terug te doen.
Uiteraard blijf ik lid van de BGV.
Lieve groet en tot ziens op onze activiteiten!
Ina Plat

Zuid West
Op donderdag 13 februari opent om 13.45 uur voorzitter
Luc de bijeenkomst en heet allen hartelijk welkom. Vandaag wordt de jaarvergadering gehouden en hiervoor
waren 34 leden aanwezig die middag. Bedroevend weinig!!
Begonnen werd met de mededelingen en we moesten
helaas weer melding maken van het overlijden van 1 lid
van de BGV Zuidwest, voor wie enige tijd stilte in acht
werd genomen.
Voor de maand februari werden 6 jubileumjarigen gefeliciteerd met hun verjaardag.
De volgende mededeling was het uitstapje in 2020 van de
BGV Zuidwest. Het reisje zal plaatsvinden op donderdag
28-05-2020 met een bezoek aan de fabriek van Schrobbelèr in Tilburg. U dient dan om 12.45 uur aanwezig te
zijn voor het grenswisselkantoor van station Roosendaal
waar we dan om 13.00 uur vertrekken. Bij de Schrobbelèr
volgt dan een rondleiding en proeverij tot 17.00 uur. We
vertrekken om 17.15 uur weer naar Roosendaal waar we
rond 18.00 uur denken aan te komen. Hier nuttigen we
een diner in de vorm van een buffet bij de chinees Azië in
de Brugstraat. Voor de mensen die geen chinees lusten zal
er soep, frites met saté zijn en een nagerecht. U gaat na afloop op eigen gelegenheid naar het station of terug naar
huis. Kosten voor dit gebeuren zijn voor leden € 40,00 en
voor niet-leden en introducés € 50,00. De reis gaat door
bij minimaal 35 personen of meer. Opgeven kan tot vrijdag 1 mei bij Rianne Timmers op de contactbijeenkomst
of telefonisch 0165- 532064.
Volgende punt was (her)verkiezing afdelingsbestuur

BGV Zuidwest. Volgens schema van aftreden was het de
beurt aan secretaris Ton Vercruijssen, 2e penningmeester
Kees Roose en bestuurslid algemeen Jan Timmers. Ton
Vercruijssen en Jan Timmers stelden zich beiden herkiesbaar. Voor de functie van 2e penningmeester stelde Jac v.
Dorst zich verkiesbaar. Kees Roose wil wel als bestuurslid
algemeen zonder stemrecht blijven. Door de aanwezige
leden in deze vergadering werden bovengenoemde personen voor een periode van 3 jaar benoemd.
Door het aftreden volgens schema van Loes Vercruijssenv.d. Helm en Leo Nieuwlaat voor de kascommissie treden
Ria Wils-v Dorst en Toon van Dijk aan als nieuwe leden. L.
Hogenes is al zittend lid voor deze commissie. Als nieuw
reservelid is gekozen Wim de Graaf.
De secretaris leest het jaarverslag en het verslag van de
kascommissie voor, waarbij algehele decharge wordt verleend aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid in het jaar 2019. Het financiële jaarverslag 2019
en de begroting 2020 liggen voor de leden ter inzage.
Na dit officiële gedeelte volgde de bingo en loterij waarbij
het opviel dat bijna alle bingo prijzen bij het bestuur terecht kwamen (er was hier geen sprake van match-fixing).
Al met al weer een nuttige en gezellige middag die om
kwart voor vier werd afgesloten met de wens dat er hopelijk meer leden op donderdag 9 april aanwezig zijn.

Agenda

donderdag 9 april aanvang 13.30 uur
donderdag 14 mei aanvang 13.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle
In verband met de voorzorgen die getroffen zijn ter bestrijding van de corona ziekte, heeft het bestuur besloten
om de activiteiten van april en mei niet door te laten gaan.
We gaan weer beginnen in september. Hierover krijgt u
nog bericht.
Jan Post

Puzzeloplossing Februari - Touringcar
Onder de goede oplossingen wordt via loting de winnaar beloond met een cadeaubon ter waarde van
€ 12.50. De oplossing moet binnen 4 weken na verschijningsdatum worden ingezonden aan:
BGV Puzzelredactie,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht.

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

Winnaar:
Th. van der Sande
Rotterdam

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

14

ficiat!

rte pro
Van ha

Colofon

Kruiswoordpuzzel

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 mei 2020
Sluiting kopij 3 april 2019
Verschijningsdatum 1 mei 2020
Nummer juni/juli 2020
Sluiting kopij 8 mei 2019
Verschijningsdatum 5 juni 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

