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Van de redactie

N

a een onzekere periode waarin
het virus de dagelijkse gang van
zaken beïnvloedde en waardoor we
ook de MP’s van mei, juni/juli hebben gemist. We kunnen nu eindelijk
weer de draad een beetje oppakken, hoewel er nog veel onzekerheden bestaan. En de regels hoe
er mee om te gaan niet altijd even
duidelijk zijn. Oppassen blijft noodzakelijk.
Het is nog steeds niet duidelijk hoe
het verder moet met onze samenle-

ving. Het coronavirus is nog steeds
onder ons, en er is nog geen vaccin
beschikbaar. Dus voorzichtigheid
blijft geboden. Wel is er een geleidelijke versoepeling van maatregelen.
Maar de 1,5 meter onderlinge afstand
maakt weer opstarten van de activiteiten lastig, zo niet onmogelijk. Elke
afdeling zal zijn eigen overweging
moeten maken om de draad weer
op te pakken, in welke vorm dan ook.
Toch gaat het leven door en staan
er weer verkiezingen op stapel voor
een nieuw VerantwoordingsOrgaan

Van uw voorzitter
D
e laatste keer dat ik zo’n stukje
schreef was in maart 2020.
Daarna viel alles stil. Al mijn vergaderingen en andere zaken, zoals bezoek aan specialisten en dergelijke
vervielen. Eenzaamheid was mijn
lot! Alleen mijn vrouw en inwonende zoon waren nog mijn aanspreekpunten. En dan natuurlijk de
email, maar dat werd ook langzaam
minder. Kortom, ik dacht wat moet
ik nog op deze aarde? Maar gelukkig kwam per juni en later begin
juli weer het verlossende woord,
we kregen meer vrijheden. Dit resulteerde voor mijn personeelsvereniging in Dordrecht, waar ik ook
voorzitter van ben, in een bestuursvergadering (wel 1,5 m). En het feit
dat we vanaf 1 juli weer voorzichtig
zijn begonnen met de onderlinge
competitie. Maar niet met meer dan
10 personen per keer en 1,5 m. De
zaal werd aangepast en we zijn nu
2 middagen per week weer bezig.
Iedereen blij!!
Voor de BGV zullen we waarschijnlijk
pas 1 september weer contactmiddagen kunnen houden, dat is ook

afhankelijk van wat NS en de personeelsverenigingen besluiten over de
toegang van de ruimtes die wij gebruiken.
Dan zijn er natuurlijk de uitgestelde
verkiezingen voor het VerantwoordingsOrgaan van ons nieuwe fonds
Rail&OV. Daarvoor hebben we 3 leden bereid gevonden zich beschikbaar te stellen om op de kieslijst namens de BGV gezet te worden. Dat
zijn Sjef Marcelis, Kees van Buuren en
Ton van Anraad. Sjef en Ton zijn waarschijnlijk wel bekend bij jullie. Sjef zit
al heel lang in de VO SPF en zit ook in
onze pensioencommissie. Kees heeft
zich voor zijn pensionering beziggehouden met FNV-werk en heeft o.a.
vroeger met mij in de OR Verkeersleiding en later ProRail gezeten. Als 3e
heeft Ton zich beschikbaar gesteld.
Ton heeft ook al in het VO SPF meegedraaid en was soms een luis in de
pels van de voorzitter. En heeft ook in
de OR Vkl en ProRail gezeten en doet
nu veel werk in de Deelcommissie
Hoek van Holland.
Ik heb besloten om te stoppen als lid
van het VO. Ik ben vanaf 2008 tot 2019
voorzitter van het VO SPF geweest en

voor ons pensioenfonds Rail&OV.
Ook de BGV heeft drie kandidaten en
die stellen zich in deze MP voor. Het
is belangrijk om van je stemrecht gebruik te maken zodat wij onze stem
kunnen laten horen. En dat is noodzakelijk omdat het nieuwe pensioenakkoord nog vele losse eindjes heeft,
en wij nog met de nadere uitwerking
van de fusie zitten.
Tenslotte blijf voorzichtig en vooral
gezond.
Jan Westerhuis

vanaf 2019 tot heden gewoon lid.
Het is voor mij mooi geweest.
Dan natuurlijk het Pensioenakkoord:
alle partijen hebben hun goedkeuring gegeven, maar dat wil nog niet
zeggen dat het nu klaar is. Het moet
nog door de 2e en 1e kamer. Daarna
begint het eigenlijk pas, dan moet
de uitwerking beginnen. Maar zoals
het er nu uitziet zal het qua ombouw
naar een nieuw pensioenfonds pas in
2027 klaar zijn.
Voor ons gepensioneerden zal het
qua uitkering gelijk blijven schat ik
zo in. Maar de kans bestaat dat we
eerder verhoogd (of verlaagd) worden omdat er dan niet meer met een
zogenaamde rekenrente gerekend
wordt, maar met de resultaten van de
beleggingen. Maar goed we zien wel.
Mocht er meer over het nieuwe pensioen te schrijven zijn, dan doe ik dat
in een volgend nummer.
Verder wens ik jullie nog een fijne zomer en liefst corona vrij.
Jan Sletterink
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Voor de verkiezingen voor het VerantwoordingsOrgaan van ons
nieuwe fonds Rail&OV hebben we 3 leden bereid gevonden zich beschikbaar te stellen om op de kieslijst namens de BGV gezet te worden. Dat zijn Sjef Marcelis, Kees van Buuren en Ton van Anraad. Hierbij stellen zich even voor.

Even voorstellen..... Kees van Buuren

W

aarom stel ik mij verkiesbaar
voor het VerantwoordingsOrgaan Rail&OV.
Voor de groep gepensioneerden
die hun pensioen ontvangen van
het nieuwgevormde pensioenfonds
Rail&OV stel ik mij verkiesbaar voor
het VerantwoordingsOrgaan van dit
pensioenfonds. Ik doe dit namens de
BGV.
Het orgaan bestaat uit 17 leden waarvan 6 vertegenwoordigers van de
pensioengerechtigden. Het VerantwoordingsOrgaan geeft een oordeel
over het handelen van het bestuur
van het pensioenfonds. Daarnaast
kan zij adviseren over een groot aantal onderwerpen inzake beloningen,
intern toezicht klachten en geschillen, communicatie en voorlichting.
Ook kan het VerantwoordingsOrgaan adviezen geven bij overdracht
van de verplichtingen van het pensioenfonds, fusie of liquidatie, wijzigen in een andere rechtsvorm en de
samenstelling van de premie en de
hoogte van de premiecomponenten.
In het nieuwe pensioenakkoord wat
tot 2026 verder zijn beslag krijgt,
worden de bevoegdheden van het
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VerantwoordingsOrgaan verder uitgebreid en verstevigd.
Heel belangrijk wordt het collectief
bezwaarrecht voor het VerantwoordingsOrgaan bij het “invaren”. Invaren is de overgang van het oude
pensioencontract wat u heeft met
het pensioenfonds Rail&OV naar het
nieuwe contract.
Maar wie ben ik dat ik mij verkiesbaar wil stellen voor dit VerantwoordingsOrgaan?

Mijn naam is Kees (CAP) van Buuren
en ik ben 42,5 jaar werkzaam geweest bij NS.
In deze periode heb ik ruim 20 jaar
deel uitgemaakt van onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad.
Ik ben nieuwsgierig, wil graag het
naadje van de kous weten en dat is
gelijk mijn valkuil.
Bij de oproep van de BGV waarin zij
kandidaten zocht voor het VerantwoordingsOrgaan heb ik mij kandidaat gesteld.
Kan ik dit? Ik ga mij inzetten om voor
u als gepensioneerden. Ik zal veel
moeten leren binnen het VerantwoordingsOrgaan. Maar ook in de

vorm van diverse cursussen op het
gebied van de pensioenproblematiek.
Ik roep u hierbij op te gaan stemmen
op mij of een van de andere kandidaten van de BGV zodat wij samen
met de andere vertegenwoordigers
binnen het VerantwoordingsOrgaan
uw belangen bij het pensioenfonds
Rail&OV kunnen behartigen.
Voor een sterke BGV-vertegenwoordiging in het VerantwoordingsOrgaan is zeer belangrijk dat u gaat
stemmen.
Kees van Buuren
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Even voorstellen..... Ton van Anraad

A

ls kandidaat voor het VerantwoordingsOrgaan (VO) Rail&OV
voor de Bond van Gepensioneerd
Vervoerspersoneel, (BGV) wil ik mij
graag aan u voorstellen en kort iets
vertellen over mijn achtergrond,
motivatie en nog belangrijker wat ik
denk te bereiken.

Ik ben Ton van Anraad vader van 2
zoons en opa van 3 prachtige kleinzoons. Ik kom uit een arbeidersgezin
en ben sociaaldemocraat in hart en
ziel. Het opkomen voor de belangen
van arbeiders/werknemers en medemensen die dat door omstandigheden even niet zo goed (meer) kunnen is mijn drijfveer.
Op dit moment ben ik gebiedscommissielid in de GC van Hoek van Holland (gemeente Rotterdam), lid van
de steunfractie binnen de gemeenteraad van Rotterdam. Lid van de
ANBO en binnen de ANBO actief in
een commissie van pensioenspecialisten en Kaderlid FNV en actief binnen de werkgroep pensioen.
Alles overziend ben ik gematigd positief over het akkoord dat er nu ligt.
Juist de rand voorwaardelijke solidariteit tussen generaties is intact ge-

bleven en dat vind ik een groot goed.
Ook ben ik goed te spreken over
het feit dat met dit akkoord allerlei
pensioencowboys en verzekeringsmaatschappijen niet/nauwelijks de
kans krijgen om de happy view uit de
markt te pikken en last but not least
dat indexatie weer mogelijk wordt.
Weliswaar zal het nog even duren
voordat het zo ver is. Maar in het
huidige systeem was het zicht op indexatie helemaal achter de horizon
verdwenen en dat heeft bij sommige
pensioenfondsen inmiddels geresulteerd in een daling van het besteedbaar pensioeninkomen met soms
meer dan 20%.
Zijn we nu klaar en wordt het
werk binnen een verantwoordingsorgaan nu appeltje-eitje?

Was dat maar zo! Nee nu er een akkoord op hoofdlijnen ligt komt het
werk voor de cao-partners en de
pensioenfondsen er juist aan. Alle
op hoofdlijnen gemaakte afspraken moeten nu precies worden
gemaakt en dat is een onderneming die zijn weerga niet kent. Bij
het pensioenfonds Rail&OV komt
daar nog de reorganisatie n.a.v. het
nieuwe besturingsmodel, het incor-

poreren van de werkmaatschappij
en het volledig vernieuwen van de
ICT-infrastructuur bij.
Mijn doel is dat er na deze hele exercitie een Pensioenfonds Rail&OV staat
dat, ook na de ingrijpende wijzigingen/reorganisatie, blijft behoren tot
één van de beste pensioenfondsen
van de wereld. Kortom geen gebrek
aan uitdagingen zou ik zo zeggen
en ja het VerantwoordingsOrgaan
speelt daar een cruciale rol in.
Mensen die mij kennen weten dat ik
dit soort uitdagingen graag aanga en
zeer gemotiveerd ben om te zorgen
dat eenieder mee kan blijven doen in
onze samenleving. Ik hoop dat u in
ieder geval gaat stemmen want een
goed VerantwoordingsOrgaan doet
ertoe en wanneer u stemt, word ik
niet boos als het op Ton van Anraad
is.
Rest mij u een goede gezondheid toe
te wensen en ik hoop voor u en allen
die u lief zijn dat het coronavirus niet
zal toeslaan.
Ton van Anraad
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Voor de verkiezingen voor het VerantwoordingsOrgaan van ons
nieuwe fonds Rail&OV hebben we 3 leden bereid gevonden zich beschikbaar te stellen om op de kieslijst namens de BGV gezet te worden. Dat zijn Sjef Marcelis, Kees van Buuren en Ton van Anraad. Hierbij stellen zich even voor.

Even voorstellen..... Sjef Marcellis

G

raag voldoe ik aan het verzoek
van de redactie van ons blad
Met Pensioen (MP), om een stukje
te schrijven als kandidaat voor de
verkiezingen van het VerantwoordingsOrgaan (VO) van Pensioenfonds Rail&OV.
Mogelijk kan ik u hiermee over de
drempel helpen, om in ieder geval op
een kandidaat van de BGV te stemmen, of beter nog, misschien kan ik
u op het idee brengen om op mij te
stemmen.

Kennismaking

Voor wie mij nog niet kent, zal ik mij
even voorstellen:
Mijn naam is Sjef Marcelis, woonachtig in Rosmalen en ik ben 78 jaar geleden geboren in Tilburg, jazeker een
kruikenzeiker!
In 1961 ben ik gehuwd met Loes Jonkers en we hebben samen drie (3)
dochters.
Inmiddels hebben zij, in goed samenspel met onze schoonzoons, gezorgd voor zeven (7) kleinkinderen,
en twee van deze hebben dat goede
voorbeeld gevolgd en hebben de
familie uitgebreid met twee (2) achterkleinkinderen. Kortom een flinke
gezellige familie waarin jong en oud
goed is vertegenwoordigd!
6

Werkzame leven

Na twee jaar textieldagschool is mijn
werkzame leven begonnen op 16 augustus 1957 op een textielfabriek in
Tilburg. Ik heb daar 13 jaar gewerkt,
(verschillende baantjes gehad zoals
opveger, poetser, aanknoper en tenslotte wever). In 1970 had mijn baas
zijn schaapjes op het droge en werden alle 750 werknemers ontslagen.
Dat was een mooi moment om eens
goed rond te kijken en uiteindelijk kwam ik bij NS terecht. Eerst als
(hoofd)conducteur in Roosendaal,
later als agent, hoofdagent, brigadier
en stafmedewerker bij de Spoorwegpolitie in Rotterdam, Roosendaal,
Tilburg en Utrecht. En nog later als
outplacementadviseur bij het Mobiliteitscentrum in Utrecht en Eindhoven. Tot 1999, toen kon ik met een
prachtige regeling (Sociaal Plan), het
bedrijf verlaten. 57 jaar 41 jaar gewerkt, mooi geweest toch….
Na een jaar thuis te zijn geweest en
mijn vrouw vaak voor de voeten te
hebben gelopen (!) ben ik als HR-manager begonnen bij de SPG group in
Tilburg, vijf (5) bedrijven in de Metaal
en Techniek behorende bij de Industriële divisie van Frits Kroymans, de
man van de Ferrari.

Dat heb ik vijf jaar gedaan. Vervolgens heb ik ongeveer 5 jaar in dezelfde functie in de Gehandicapten
Zorg gewerkt en daarna meer dan
10 jaar als HR-uitvoerder (Personeelsfunctionaris) in de Grafische
Sector waar ik twee jaar geleden
ben gestopt.
In 2006 gepensioneerd en 2017 gestopt met werken!
En wat nog meer?

Tijdens mijn werkzame leven en
ook daarna, ben ik op verschillende
vlakken actief geweest, in besturen van twee voetbalverenigingen,
(DVO’60 Roosendaal en JPS Tilburg),
in het bestuur van de Vervoersbond
FNV, (bondsraad en bedrijfsgroep
bestuur), in bestuur van een kinderopvang, (Klimop Rosmalen), in het
bestuur van de Partij van de Arbeid
(Rosmalen) en in het besturen van
twee gemeenten, (Gemeenteraad
Rosmalen en ’s-Hertogenbosch).
Ik heb tientallen jaren gefunctioneerd
in Medezeggenschapsorganen, in de
textiel en bij NS, Overlegorgaan (lid
en secretaris-OO), Ondernemingsraden (lid en voorzitter OR), Centrale
Ondernemingsraad (lid COR) en in de
zorg in een Cliëntenraad (lid CR).
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Pensioen
Vanaf 2010 ben ik mij gaan interesseren in pensioenen en alles wat
hiermee samenhangt.
Dat heeft mij gebracht dat ik vanaf
2011 lid ben van het VerantwoordingsOrgaan (VO) van Spoorwegpensioenfonds (SPF). Eerder via
kandidaatstelling door het FNV en
vanaf 2018 via de BGV.
Via de ouderenorganisatie ANBO
ben ik vanaf 2013 lid van de Pensioenraad (PR) van Pensioenfonds
Zorg en Welzijn (andere naam voor
VO).
Vanaf 2018 ben ik lid van het VO
van Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT), namens de Vereniging

Gepensioneerden Pensioenfonds
Metaal en Techniek (VG-PMT).
Verkiezingen
Dan komt natuurlijk de vraag bij u
op: “waarom moet ik op jou stemmen”?
Het is net als bij een sollicitatie dan
komt ook vaak de vraag: ”waarom
moeten wij u nemen”.
Mijn antwoord is dan altijd:
“Ik heb nog nooit iemand teleurgesteld. Niet in mijn verschillende en
diverse banen en niet in de medezeggenschapsorganen. Ik zet mij
altijd volledig in, neem ruim voldoende tijd om vergaderingen voor
te bereiden. En ben altijd bereid om

me optimaal in de materie te verdiepen door studie en opleidingen
te volgen”.
“Ik hou van een gezellige ontspannen sfeer en zal daar mijn bijdrage
aan leveren. Ben positief kritisch
en zal altijd proberen met de juiste
toon de muziek maken. Ik zal trachten de belangen van alle deelnemers en van alle gepensioneerden
zo goed mogelijk te behartigen en
hun belangen zo evenwichtig mogelijk af te wegen”.
Kortom: “U kunt op mij rekenen”!
Sjef Marcelis

Nieuw busstation Zwolle

A

l in 2009 werd er gesproken over de verplaatsing
van het busstation om de verkeersstromen binnen
Zwolle te bevorderen. Zo werd er onder meer gesproken over de verplaatsing van het busstation boven op
het dak van het treinstation. In 2014 heeft de gemeente
Zwolle besloten om de streek- en stadsbussen naar de
zuidzijde te verplaatsen. Hiervoor werd een langgerekt
bus-perron aangelegd naast de huidige sporen, met
toegang tot de reizigerstunnel onder het spoor door.

tercity's naar de Randstad niet meer van het 1e perron
vertrekken, zijn het 1e perron en het stationsgebouw
meer buiten de looproutes komen te liggen. Verder hebben bijna alle stadslijnen van Zwolle sinds die datum hun
eindpunt bij station Zwolle.

Het plan was een bus-brug over het spoor aan te leggen,
die verbinding geeft tussen de Hanzelaan en de kruising
Westerlaan met de Veerallee/Willemskade. Op 3 juni 2016
werd begonnen met de sloop van de Werkplaats NS Zwolle. Deze brug werd op 17 februari 2019, samen met het
nieuwe busstation, in gebruik genomen.
Sinds 17 februari 2019 stoppen alle bussen aan de zuidkant van het station, dit wordt mede mogelijk gemaakt
door de Schuttebusbrug. Door deze verplaatsing, en
doordat sinds de ingebruikname van de Hanzelijn de in7

Wet langdurige zorg (Wlz)
We worden steeds ouder en blijven zo lang als mogelijk (of noodzakelijk) zelfstandig wonen. In sommige gevallen is er
ondersteuning noodzakelijk. In MP van april stond een artikel over de Wet Wmo. Die is soms niet toereikend als er 24 uur
per dag zorg nodig is kunt u dit krijgen vanuit de Wlz.
Welke zorg kan ik krijgen vanuit de Wet langdurige
zorg (Wlz)

Heeft u, 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Via de Wet
langdurige zorg krijgt u alle zorg die u nodig heeft voor
uw aandoening of beperking. Welke zorg dit precies is,
bespreekt u met uw zorgaanbieder. De resultaten van het
gesprek legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan.

werk of sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
Vervoer naar de plek waar u dagbesteding of
dagbehandeling ontvangt

Zoals het vervoer naar het activiteitencentrum.
Hulpmiddelen

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt
krijgen.

Denk aan een rolstoel of medicijnen. Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

Verblijf in een zorginstelling

Hoe maak ik een zorgplan?

Wlz-zorg

Met een zogeheten Wlz-indicatie krijgt u de benodigde
zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden,
hulp in de huishouding en uitstapjes. Soms kunt u Wlzzorg ook thuis krijgen.
Persoonlijke verzorging en verpleging

Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
Medische zorg

Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
Dagbesteding

Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een
activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligers-

U maakt een zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Is iemand uw wettelijke vertegenwoordiger? Dan maakt deze
persoon samen met de zorgaanbieder een zorgplan voor
u. Houd een zorgplan kort, overzichtelijk en praktisch. En
maak afspraken die goed werken en reëel zijn.
Welke afspraken zet ik in een zorgplan?

In een zorgplan staat welke zorg en ondersteuning u
krijgt. De afspraken in een zorgplan hebben te maken
met:
• uw wensen en behoeften
• uw mogelijkheden en beperkingen
• doelen van de zorg voor de komende periode
• begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding,
hulp van familie en privacy
• wie u op welke tijden verzorgt

Per 1 september 2020 weer in rekening gebracht:

Eigen bijdrage NS-Business Card

D

e maandelijkse eigen bijdragen voor de reisfaciliteiten zijn tijdelijk stopgezet, omdat er niet of
nauwelijks met de NS-Business Card gereisd kon worden vanwege de coronamaatregelen van de overheid
en de oproep om alleen te reizen met het OV als het
echt moest. Nu het weer mogelijk is om met de trein
te reizen, wordt de eigen bijdrage per 1 september
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2020 weer in rekening gebracht. Dit zal voor het eerst
zichtbaar zijn in de betaling van het pensioen eind
september 2020.
Aangezien dit besluit gelijk is aan wat in de brief in juni
is gemeld, wordt er hierover niet aanvullend naar de gepensioneerden persoonlijk gecommuniceerd.
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Afdelingsnieuws
Alkmaar

Amsterdam

Al vanaf maart toen de coronacrises is begonnen zijn er
geen activiteiten geweest. Clubgebouw "De Terp" was
gesloten. Niet leuk, maar het is niet anders. Het nieuwe
normaal went nooit vind ik.

Het is door de coronavirus lang geleden dat we iets van
elkaar hebben gehoord, laat staan dat we elkaar hebben
gezien. Maar we leven nog en het hoofdbestuur heeft
onlangs besloten om dit blad in de maand september
weer te laten verschijnen. Ik hoop dat u allen tot op dit
moment geen nadelige gevolgen van dit akelige virus
heeft ondervonden en dat we elkaar op donderdag 17
september weer mogen ontmoeten in ons onderkomen
te Duivendrecht. De deuren zijn voor bepaalde bijeenkomsten geopend. Maar nog wel met beperkingen, denk
bij voorbeeld de 1.5 meter afstand tot elkaar. Ik neem aan
dat u hebt begrepen dat de aangekondigde bustocht
naar Tuitjehorn en Broek op Langedijk niet doorgaat. In
plaats daarvan is er zoals gebruikelijk een normale middagbijeenkomst in onze vaste locatie te Duivendrecht.
We openen de middag met een lange en gezellige bingo
om 17.00 uur, verzorgd door onze penningmeester. Aansluitend gevolgd door een barbecue met voor een ieder
iets eetbaars van zijn of haar gading. Maar let goed op:
deze middagsessie begint eenmalig om 14.00 uur. De
kosten voor dit geheel bedragen € 15.00 per persoon,
op verzoek van de penningmeester te voldoen met een
bankoverschrijving op:
Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel
Bankrekening: NL11 INGB 0004 5473 76

Ondertussen is "De Terp" wel coronaproef gemaakt. Dus
zodra het weer kan, kunnen de soosmiddagen weer
plaatsvinden. Bijkomend nadeel is wel dat we allemaal tot
de risicogroep behoren. Sjoelen en klaverjassen is dus sowieso niet mogelijk.
Voorlopig heeft het afdelingsbestuur besloten dat er
geen soosmiddagen meer zijn tot het eind van het jaar.
Mochten de ontwikkelingen voor wat het virus betreft
gunstig verlopen, dan kunnen we de beslissing herzien.
Wij van het bestuur hopen maar dat het desondanks
goed gaat met iedereen.
Het allerbeste gewenst en zodra er nieuws is leest u dat.
Hans van Westrienen

Amersfoort
Het hoofdbestuur heeft aangegeven het septembernummer van Met Pensioen weer te gaan versturen.
Vandaar dat mij werd verzocht om namens de afdeling
Amersfoort een stukje te schrijven. Het bestuur van de
afdeling Amersfoort is na de laatste bijeenkomst van 12
maart niet meer bij elkaar geweest. Wel is er regelmatig
mail en telefonisch contact geweest. Hoe ziet de toekomst
er uit wat de contactmiddagen betreft. We weten het nog
niet. Met z’n allen op 1,5 meter in Railzicht zitten lijkt mij
niet gezellig. Dat zou inhouden één persoon of echtpaar
per tafeltje. Ook het doen van boodschappen voor de bingo geeft een probleem. Wie wil dat doen. Ik vind het niet
eens prettig om mijn eigen boodschappen te halen met
al die andere klanten in de winkels die zich niet aan de 1,5
meter houden en Yvonne die dit altijd heeft gedaan, laat
nu de eigen boodschappen door haar kinderen halen. Al
met al gezegd, we zijn nog niet klaar om de contactmiddagen in Amersfoort weer op te starten. Ook verwacht ik
dat u er niet op zit te wachten. Daar de meesten ook nog
tot de risicogroep behoren en het virus nog steeds door
ons land gaat. Wel heb ik inmiddels ervaring om eventueel hulp op afstand te geven. Als u met vragen zit, mag u
altijd contact met mij opnemen.
Jan Beitsma

U zult begrijpen als het virus weer in hevige mate om zich
heen gaat grijpen en de deuren van ons verblijf weer gesloten moeten worden, dit alles geen doorgang kan vinden. We zullen in dat geval ons uiterste best doen u allen telefonisch van deze omstandigheid op te hoogte te
brengen. Maar we willen hopen dat dit niet nodig is. Wij,
als bestuur, verlangen er erg naar u allen weer eens te mogen ontmoeten en zien hoe u er na zo’n lange periode van
afwezigheid uitziet. Voor dit moment groet ik u en hoop
op 17 september heel veel leden te mogen begroeten.
Kor Stuut

Apeldoorn
Geen kopij ontvangen.

Eindhoven
De crisis is nog niet voorbij en dat is een gegeven. Wanneer we weer activiteiten kunnen organiseren is nog
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niet aan de orde. Het afdelingsbestuur neemt begin
september een besluit over hoe nu verder, wat er besloten wordt daarover krijgt u bericht via de mail en of in
de brievenbus.
Namens het bestuur van de BGV- afd. Eindhoven.
Jan Daverveld

Friesland
Hierbij een bericht van de afdeling Fryslân. Volgens de
agenda zullen wij weer bij elkaar komen op 7 oktober.
Helaas door de corona pandemie, zal dit geen doorgang
vinden.
In het clubgebouw van de personeelsvereniging SOVL,
kunnen we niet voldoen aan de afstand van 1,5 meter, gezien de grootte van de zaal.
Daarom heeft het bestuur besloten alle bijeenkomsten
tot en met december geen doorgang te laten gaan. Dit
omdat we allemaal tot de kwetsbare groep behoren. Hopelijk komt er daarna enige verruiming van de afstand.
Verder wensen we u veel gezondheid en tot ziens.
Namens het bestuur, de V.

Groningen
Agenda (onder voorbehoud)
kaarten en sjoelen
bingo			
kaarten en sjoelen
bingo en/of etentje

25 september
30 oktober
27 november
18 december

84-jarige leeftijd overleden. Wil mocht verzorgd worden
in een zorgcentrum in Kerkrade, na het overlijden van zijn
echtgenote midden vorig jaar. Hij klom weer uit een diep
dal, ging weer bezig zijn met zijn favoriete hobby, kaarten.
Maar helaas trof hem de corona en was het snel voor Wil
voorbij. Op dit moment blijft het een vreemde wereld. En
dan die kreet “het nieuwe normaal”, dat is toch niet normaal? Maar goed, dat wordt een oeverloze discussie. Ik
ben 67 jaar, geen oorlog meegemaakt, gelukkig. Ik ben
dus van ver na de oorlog, 1953, dan denk je, de mensheid heeft nu wel de grootste ellende achter de rug en
dat het alleen nog maar crescendo zou gaan. En dat mijn
kinderen in een nóg beter wereld zouden leven. Nu zijn
we keihard terug op aarde. Wie weet wat er nog allemaal
gaat komen. Laten we toch maar niet gaan doemdenken.
Kijken hoe we er voor elkaar kunnen zijn, welke kleur, geloof of politieke voorkeur men ook heeft. Ook al zijn verschillen tussen mensen soms heel groot. We moeten het
overbruggen. Ik lijk nu wel domineespraat uit te kramen.
Maar wat hebben we elkaar gemist. Vanaf midden maart
ging het land op slot. Waren onze inloopmiddagen voorbij. Bijna onaangekondigd. Werd onze minister-president
bijna een volksheld. En was onze koning op tv met een
warm verhaal. Ook weer om ons, zijn onderdanen, een
hart onder de riem te steken. Heel langzaam komt ons
landje weer op gang, hebben we alweer een paar maal
een inloopmiddag gehad. De komende woensdagen
gaan we elkaar steeds weer zien. U komt toch ook weer?
Frans Evers

's-Hertogenbosch
Jacob Pomp

Geen kopij ontvangen.

Haarlem

Maastricht

Geen kopij ontvangen.

Geen kopij ontvangen.

Heerlen

Midden-Limburg

Dit stukje schrijf ik in een ‘crisistijd’. Een coronacrisis. Of, zoals het officieel wordt genoemd: Covid-19. Nou het zal mij
worst zijn, hoe het wordt genoemd. Gelukkig is de piek
van besmettingen en sterfte voorbij, de maatregelen worden of zijn versoepeld. We mogen weer wat meer, maar
ook weer niet veel. Vooral die anderhalve meter, graag
zou ik u op onze inloopmiddagen eens de hand schudden, of gewoon even een voorzichtige knuffel. En als u
dit leest, dan boft u, u bent er nog. En ondergetekende
gelukkig ook. Toch hebben we in onze afdeling een lid
verloren. Helaas is oud hoofdconducteur Wil Geerts op

Dit is ons eerste berichtje tijdens de coronatijd. Het heeft
er flink ingehakt bij onze vereniging. De laatste keer dat
we weer samen waren was de jaarvergadering van 5-32020. De opening van het seizoen op 23 april en de verassingsreis op 11 juni en ook de busreis van 13 augustus konden niet doorgaan i.v.m. de corona tijd, door de
regels die voor ons ouderen gelden. Daarom heeft het
hoofdbestuur in UTRECHT het besluit genomen om alle
activiteiten van de BGV, voorlopig stop te zetten tot na de
zomervakantie, dus dat is tot en met 30 augustus. Wij als
bestuur van de BGV Midden Limburg sluiten ons hierbij
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aan en willen niet het risico lopen dat door ons toedoen
leden ziek worden, of nog erger. De mensen die al betaald
hebben worden dan ook verzocht om aan te geven of zij
het reeds betaalde geld willen terugontvangen of laten
staan tot de volgende activiteiten in het najaar. Laat dit
onze penningmeester weten telefonisch 06 37402194
of schriftelijk/email nmarinus@ziggo.nl met vermelding
van uw rekeningnummer.
Het eerstvolgende evenement is de gezellige middag bij
Restaurant Int Brookx 6107BG Stevensweert op 15 oktober.

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:
NL35INGB 0004 4384 98 t.n.v. N.Marinus Sittard
Verder vraagt het bestuur c.q. de reiscommissie opgeven
voor deelname bij:
Wil Kroon
046 4371842 email: wcmkroon@ziggo.nl
Bart Marinus 063 7402194 email: nmarinus@ziggo.nl

We weten nu nog niet of dat door kan gaan i.v.m. 1,5 meterafstand. We hopen dan ook jullie met zijn alle in het najaar in goede gezondheid weer te ontmoeten. Opgeven
voor 30 sept. Mochten die activiteiten ook niet doorgaan
dan horen jullie dat zo spoedig mogelijk.
Even nog een mededeling van de BGV Utrecht
Eigen bijdragen NS-Business Card worden weer in rekening gebracht per 1 september 2020

De Reiscommissie

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 17.30 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.

Het bestuur leeft mee met allen die in de afgelopen maanden gedurende deze vreemde tijd iets vrolijks of iets verdrietigs hebben meegemaakt. Laten we goed de regels
volgen: zowel voor onszelf als voor anderen, zodat we de
ellende van het COVID-19 virus achter ons kunnen laten.

10 december: kerstviering in Restaurant Int Brookx
In het Broek 1, 6107BG Stevensweert, aanvang 14.30 uur

Alle leden die in augustus en september jarig zijn een
fijne verjaardag en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon

Oost Gelderland

Gezien de (on)mogelijkheden van onze zaal en de leeftijdsgroep van onze leden/deelnemers aan de bijeenkomsten, heeft het bestuur besloten tot nader order (een

Bron: www.ns.nl
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mooie spooruitdrukking) GEEN bijeenkomsten te houden. Als bestuur blijven we de ontwikkelingen nauwgezet
volgen en zodra er weer mogelijkheden zijn, zullen onze
activiteiten weer van start gaan.
De deelnemers hadden de excursie Planetarium, de
paasbrunch en de busreis reeds betaald voor ze werden
afgelast. Velen hebben dat contant voldaan. Als u nu uw
geld terug wilt, neem dan contact op met Rikie Bontsema telefoon: 06 12863434 of Uinko Scholte telefoon: 06
57000018. Zij regelen de teruggave voor u.
LET OP:
De rest van dit jaar zijn er GEEN contactmiddagen meer
van onze afdeling. Houdt u de berichten in MP en op de
site van SSVZ in de gaten.
Wim Elbers

Buschauffeurs hebben last van vandalen

Rotterdam / Den Haag
Over het virus en alle genomen maatregelen zal ik kort
zijn, daar heeft u al genoeg van gehoord van het RIVM en
tijdens de persconferenties van onze minister-president
Mark Rutte. Hoe is men aan die naam gekomen?
Naar het nieuwe coronavirus werd eerder verwezen als
2019-nCoV. Op 11 februari maakte het hoofd van de WHO
een nieuwe naam bekend: Covid-19. Daarbij staat ‘Co’
voor de virusgroep corona waartoe de nieuwe ziekte behoort. Corona heeft zijn naam dan weer te danken aan de
krans rond de virusdeeltjes, corona in het Latijn. ‘Vi’ verwijst naar virus, “d” voor disease, terwijl 19 duidt op het
jaartal waarin het nieuwe virus uitbrak: 2019. Voeg deze
drie samen en je krijgt Covid-19.
Wat wel van belang is, hoe gaat het straks in “‘de Poort”?
Op het moment van schrijven (5 juli 2020) kan ik daar
geen zinnig woord over zeggen. Voorlopig is het gebouw
tot 1 september gesloten. Ook het hoofdbestuur van de
PVNSR weet nog niet hoe men de zaal moet inrichten. Enkele vragen zijn: wie maakt de stoelen en tafels schoon,
moet er een scherm voor de bar komen, hoe moeten de
tafels neergezet worden, hoe gaat het in het toilet, contant of pin betalen enz., enz., enz. Wij als bestuur weten
ook nog niet hoe we onze bingo moeten draaien, houden
we anderhalve meter afstand, doen we mondkapjes voor,
handschoenen aan bij iedere kaartverkoop?? Lekker gezellig dan. Waarom moet ik zo vroeg iets schrijven voor
MP?? Wel, mijn eega en ik gaan 9 juli met de caravan op
pad in Nederland en dit stukje moet vóór 8 augustus ingeleverd worden. Het enige wat ik meeneem is de iPhone,
dus geen laptop en/of tablet, dus niks te schrijven in de
vakantie. Voor verdere info kunt u altijd kijken op de website van BGVOV, onder tabblad afdelingen en activiteiten
en op www.PVNSR.nl voor gegevens van “de Poort” tabblad Stootjuk 2020 juni/juli. Kortom, op dit moment we
weten nu nog niets.
Ook kunt u eventueel een mailtje sturen naar BGVRTDGVC@gmail.com of telefonisch 06-44358396, maar dan
graag ná 1 september tussen 16.00 uur tot 18.00 uur.
Vanaf deze plaats, ondanks alles een goede vakantie, de
jarigen gefeliciteerd en alle zieken beterschap.
Namens het bestuur, Cor Voorderhaak

Twente
Geen kopij ontvangen.

Utrecht
'... Eindpunt ...'
12

Na een paar maanden van stilte van de afdeling eindelijk
weer een stukje van het bestuur.
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We hebben roerige maanden achter ons liggen en we zijn
nog steeds niet van het coronavirus af. Het bestuur hoopt
dat u allemaal er goed doorheen bent gerold. Nu moet
u zich weer beschermen tegen de hittegolf die door ons
land raast.
We willen als u er klaar voor bent toch weer op 15 september starten met de dinsdagmiddagbijeenkomsten, alhoewel dit ook niet zonder iets vervelends gaat plaatsvinden.
Ons bestuurslid Suzan gaat ons namelijk verlaten. Ze gaat
per 1 oktober in Friesland wonen en vindt de afstand te
ver om iedere dinsdagmiddag bij ons te zijn.
Lieve mensen als u ervanuit gaat dat u helemaal niet meer
komt wilt u dit dan even laten weten.
U kunt ons bellen op telefoonnummer: 0640714947.
Dan willen wij iedereen die jarig zijn geweest in de afgelopen maanden nog van harte feliciteren en voor de mensen in de maand september alvast gefeliciteerd.
Voor alle zieken onder ons: Van Harte Beterschap gewenst.
Etta Eleveld, vz

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,seum gaat niet door. Het museum is onderdeel(gast) van
het gemeentearchief. De gemeente Venlo houdt het archief gesloten voor groepen.
In principe gaat het pannenkoeken eten door. Het restaurant is open en coronaproef ingedeeld. Aanvang
16.00 uur. Kosten Hagerhof pannenkoekenbuffet € 5,00
p.p. excl. drankjes. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL58 INGB 0002 2877 88 van BGV. afdeling Venlo.
Mocht de activiteit door weer oplaaiende corona niet
doorgaan, ontvangt u het bedrag uiteraard terug.
We leven momenteel in een rare wereld, maar houd de
moed erin. Tot ziens!

Venlo
Dit stukje is geschreven op 1 augustus, een maand voordat u deze MP op uw deurmat vindt/vond. I.v.m. Covid-19
heeft u na april geen MP meer ontvangen.
Van de hoofdredactie in Utrecht ontvingen wij in de
maand april onderstaand bericht:
'Gezien de huidige toestand met de coronacrisis, zijn alle evenementen in beginsel verboden tot 1 september. Dit geldt
ook voor de alle (ook plaatselijk) activiteiten van de BGV.
Hierdoor is het pas zinvol om de eerste MP weer te laten verschijnen op 1 september. Ik begrijp dat dit voor enkelen van
u moeilijk te accepteren is. Maar aangezien alle activiteiten
zijn stopgezet, zie ook MP 4, zijn er over het algemeen weinig
of geen mededelingen van de afdelingen.'
Einde citaat.
Al onze voorjaarsactiviteiten zoals de ledenvergadering
op 16 maart (o.a. geen verkiezing nieuwe secretaris), het
gilde-etentje op 21 april, de Venlose lunch en bezoek Jocusmuseum op 6 mei en de busreis op 9 juni naar Mondo Verde werden gecanceld. Wij hebben u er niet over
kunnen berichten omdat sinds de pandemie de coronainzichten en de betreffende nieuwsberichten wekelijks
veranderden. En de glazen bol liet ons ook in de steek. We
hopen op uw begrip.
Het bezoek aan het Politiemuseum en aan restaurant
Hagerhof - pannenkoekenbuffet - staan 1 oktober a.s. op
uw programma vermeld. De rondleiding in het politiemu-

Ina Plat

Zuid West
Na een lange “radiostilte” ben ik maar weer eens achter
de computer gekropen om te laten weten hoe de vlag ervoor staat. Gelukkig is bij ons gezin alles gezond gebleven
en ik hoop dat het bij jullie ook zo is. Wat leven we in een
onwerkelijke tijd. Je kunt nergens geen planning maken
en je weet niet waar je aan toe bent.
De maand maart 2020 zal in onze herinnering blijven als
het begin van een donkere coronatijd. Op het laatste moment moesten we zeker gezien de leeftijd van onze leden
de bijeenkomst van 12 maart (in de eerste keer van ons
bestaan) cancelen; ondanks dat er toen nog geen regeringsmaatregelen waren genomen. De risico’s waren te
groot en het bestuur van de afdeling Zuidwest durfde
daarom de verantwoording van de eventuele gevolgen
niet nemen. Gezondheid staat voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat voor velen dit een bittere pil was, doch zullen we
er begrip voor moeten opbrengen. Ook de maanden april
en mei vielen wat betreft de bijeenkomsten in het water.
Als gevolg van bovenstaande is daarom ons reisje naar
de Schrobbelèr niet doorgegaan. We houden dat nog
tegoed voor een volgende keer. Leden die al betaald hebben voor dit reisje krijgen vanzelfsprekend hun inleg zo
spoedig mogelijk terug.
Het bestuur heeft besloten om ook de eerstvolgende
bijeenkomst van donderdag 10 september niet door
te laten gaan. De vooruitzichten zijn op dit moment te
onzeker en we gaan daarom ook nu weer geen risico ne13

Zwolle

Oproep
De redactie van met Pensioen is geïnteresseerd in
verhalen of anekdotes over je werkzame leven bij een
openbaarvervoersbedrijf. Misschien wil je deze delen
met lezers van Met Pensioen. Stuur deze dan op naar
de redactie: redactie.bgv@gmail.com

men want wij zijn immers de risicogroep. Wat krijgen we
de komende weken nog voor onze kiezen?
We hopen donderdag 8 oktober weer een bijeenkomst te
kunnen houden als er geen gekke dingen in de tussentijd
gebeuren. Het is dan de bedoeling om die middag geen
bingo en loterij te houden maar om dan met de aanwezige leden te inventariseren en van gedachten te wisselen
hoe we dit jaar de bijeenkomsten invullen met o.a. de 1,5
meter maatregel in de Nieuwe Verbinding. Het houden
van de bingo (niet met bordjes doch weer op papier i.v.m.
desinfecteren, en hoe houden we de loterij? Hoe organiseren we de verkoop van de loterijblaadjes en de loten?
Mocht door onvoorziene omstandigheden de bijeenkomst van 8 oktober weer niet doorgaan, dan neemt het
bestuur met jullie contact op.
Verder wil ik al onze jubileumjarigen van de afgelopen
maanden en deze maand feliciteren. En de wens uitspreken dat eenieder van ons gezond blijft en zichzelf en anderen in de gaten houdt.

De achter ons liggende periode heeft ons allemaal weer
eens met de neus op de feiten gedrukt. Afwisselende gedachten van voorzichtigheid tot en met angst vielen van
ons ten deel. Nog steeds is er van alles weer mogelijk. Ondanks de onzekerheid hebben we als bestuur toch een
aantal dagen vast laten leggen bij de Blazende Veiligheid
(B.V.) voor het gebruik van het gebouw.
De mogelijkheid dat de middagen toch niet door kunnen
gaan blijft wel aanwezig. Het bestuur van de B.V. vergadert pas in augustus over het weer in gebruik nemen van
het gebouw. Tot 1 september is zeker nog alles gesloten.
Het blijft dus even afwachten op een beslissing hierover.
Blijft de boel op slot, dan zullen we de vaste deelnemers
aan onze soosmiddagen hiervan op de hoogte brengen.
Wat gaan we op onze soosmiddagen doen. Hierin is geen
verandering gekomen. Wel zullen we met de RIVM-voorschriften rekening moeten houden en bekijken wat er
nog mogelijk is.
Schrijft u even in uw agenda de dagen van de soosmiddag: woensdag 16 sept., 14 okt., 11 nov., 9 dec.
In 2021: 6 jan., 10 febr., 10 maart, 7 april en voorlopig de
laatste wordt 12 mei.
Duidelijk mag zijn dat u alleen welkom bent wanneer er
geen ziekteverschijnselen zijn.
Over activiteiten met betrekking tot ons jubileum kunnen we kort zijn. Voorlopig is hier alles in stopgezet en
zien we op een latere datum wel weer verder.
Ondanks alle problematiek toch een: graag tot ziens op
woensdag 16 september.

Volgende contactbijeenkomst: donderdag 8 oktober
aanvang 13.30 uur

Jan Post

Zo spoedig mogelijk zal bekendgemaakt worden of
dit doorgaat.
Ton Vercruijssen

Puzzeloplossing April - Ruitjespapier
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:
H. Heeroma
Lathum

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

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 oktober 2020
Sluiting kopij 7 september 2020
Verschijningsdatum 2 oktober 2020
Nummer november 2020
Sluiting kopij 9 oktober 2020
Verschijningsdatum 3 november 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

Geboortedatum

Postcode

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

