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Van de redactie

I

nmiddels is het 2021 met een enerverend jaar achter ons met vele
beperkingen. En deze beperkingen
blijven nog wel even in stand, de lockdown is nu verlengd tot 9 februari. Bij
deze wens ik de lezers gezondheid
toe in een weer wat normalere maatschappij. En voor diegenen die al dan
niet door corona een dierbare hebben verloren veel sterkte. Gelukkig is
men in ons land ook begonnen met
vaccineren en volgens het tijdpad is
onze doelgroep in maart/april aan de
beurt (maar niets is zeker) om door
de huisarts ingeënt te worden. Dan
na 3 weken de tweede en dan maar
hopen dat we voldoende antistoffen
hebben aangemaakt. Al met al denk
ik persoonlijk dat het verenigingsleven pas na de zomer weer in volle
omgang kan plaatsvinden.

2020, een enerverand jaar met vele beperkingen
Ook heeft de hele wereld zich verwonderd hoe in een democratisch
land als Amerika zulke uitwassen
konden plaats vinden. Nu maar hopen dat de nieuwe president de tegenstellingen wat kan normaliseren.
Maar gelukkig gaat de natuur zijn
gang en kunnen we volgende maand
weer van een ontluikend voorjaar
genieten. Door onder andere een bezoek aan de Keukenhof te brengen,
mits de regels in maart zijn versoepeld. In deze MP is er een bijdrage van
Helmut van der Flier over zijn ervaring
met NS en de Keukenhof. Als we het

Van uw voorzitter
I
k dacht dat ik het stukje voor
maand februari al geschreven
had, maar dankzij Jan Westerhuis
kwam ik erachter dat het nog niet
gebeurd was. Dus stort ik me maar
weer op mijn toetsenbord. Zo langzamerhand raak ik toch wat de kluts
kwijt. De hele routine gaat weg. Alleen maar thuis zitten en eruit voor
doktersbezoek of naar de AH, Lidl of
Aldi is ook niet alles. Het voordeel is
wel dat het stofzuigen nu makkelijker gaat. Voor corona deed ik dat altijd voor ik de deur uitging om naar
een vergadering te gaan. Nu kan ik
over de hele dag kiezen wanneer ik
dat ga doen. Maar het nadeel is dan
wel weer dat ik aan het eind van de
middag denk: oh jee, ik had nog
moeten stofzuigen. Ik denk dat veel
van onze leden dat wel herkennen.

Als ik dit schrijf is net door gedruppeld dat de lockdown weer met 3
weken verlengd wordt! Heel slecht

dan toch over de Keukenhof hebben
dan noemen we natuurlijk ook de stations Lisse en Hillegom. Ook Gerard
Wiegerink laat ons weer genieten van
zijn belevenissen bij NS. Dus heerlijk
eens terug te kijken op een NS die
voor velen van ons herkenbaar is en
duidelijk de sfeer van toen beschrijft.
Ook is de belastinggroep weer bezig
met de voorbereidingen voor een
vlekkeloos verloop van de aangifte
periode. Bij deze hoop ik voor de uitgave van maart wat meer optimistische artikelen te kunnen plaatsen.
Jan Westerhuis

nieuws voor winkeliers met een
klein winkeltje. Geen inkomsten is
dus ook geen geld om de voorjaarscollectie te kunnen betalen! Ook
voor het verenigingsleven in NL is
het een ramp. Men kan niet meer bij
elkaar komen. Men verliest het contact met elkaar. Dit geldt ook voor
ons als BGV. En ik ben ook voorzitter
van de Dordtse personeelsvereniging van NS. Het biljarten en kaarten ligt al 10 maanden stil. Voor heel
Dordt geldt hetzelfde. En ik neem
aan voor heel Nederland!
Maar niet getreurd, binnenkort
komt de oplossing, dan krijgen we
2 x een prik en dan kunnen we onze
gang gaan. Maar dan is wel weer
het probleem dat het een effectiviteit heeft van 94 %, dat wil zeggen
dat per 100 geprikte er toch nog 6
3

besmet kunnen worden door het
virus. Maar goed, we blijven optimistisch.
Ik heb ook nog een verheugende
mededeling. Onze ledenadministrateur, Jos Koenders, had bij zijn
aantreden gezegd dat hij het maar
tijdelijk wilde doen. Gelukkig hebben we Cor Voorderhaak bereid

gevonden om het over te nemen.
Nu moeten we alleen nog een middagje vinden voor de overdracht. En
die moet natuurlijk wel voldoen aan
corona regels.
Dan hebben we nog steeds een vacature 2e voorzitter. We hadden een
kandidaat, maar die heeft zich teruggetrokken. Dus we zoeken ver-

Station Hillegom
H
et eerste station van Hillegom
was de halte Veenenburg die
geopend werd in 1842. Deze lag ver
van de dorpskern en werd daarom
in 1869 alweer gesloten. Daarna
werd het vervangen door een tijdelijke halte aan de Hillegommerbeek,
de Loosterweg en de Doodweg. Er
werd enige jaren nagedacht over
een locatie voor een permanent station. Een station niet alleen geschikt
voor personenvervoer maar ook
als goederenstation voor de lokale
bloembollenhandel.
In 1898 koos men voor de locatie aan
de 2e Loosterweg. Er werd tussen
de sporen van de lijn een eilandper-

ron aangelegd, met aan de westzijde
een goederenloods met emplacement. De wachtruimtes en toiletten
stonden onder de grote kap op het
eilandperron. Het werd geopend op
1 mei 1900.
In de oorlogsjaren werd het station
gebruikt voor goederentransporten
van de Duitse bezetter. Bij het uitbreken van de spoorwegstaking (17 september 1944) werd het station gesloten. Na 1945 kwam het station niet
meer in de dienstregeling terug. Tot
in de jaren 50 stopten er in het voorjaar nog wel treinen voor toeristen
die de bloeiende bloembollenvelden
wilden bezichtigen.

der. Heeft iemand interesse, laat het
ons weten.
Ik wens jullie namens het bestuur
een gezond 2021, neem af en toe
maar een borrel, dat doodt bacteriën. Virussen weet ik niet.
Jan Sletterink

Het goederenstation bleef nog gehandhaafd tot in de jaren 80 voor
het transport van bloembollen en
landbouwwerktuigen. Op 3 juni
1984 werd ook het goederenstation gesloten bij een grote bezuinigingsoperatie van de NS op het
goederenvervoer. Het huis van de
stationschef is nog het enige wat
nog resteert van het oude Station
Hillegom.
Rond 1990 gaf de NS aan dat de Bollenstreekhaltes heropend konden
worden. Na een jarenlange discussie werd in 1997 definitief besloten
het Station Hillegom weer voor personenvervoer open te stellen. Het
station werd gebouwd op dezelfde
locatie als het oude. De rails waren
na het opbreken van het eilandperron op dezelfde plaats blijven liggen. Hierdoor was het eenvoudig
om het station op dezelfde plaats
te bouwen. Het eilandperron is bereikbaar via een grote loopbrug. Het
werd op 28 mei 2000 geopend.
Maar als je over Hillegom spreekt
dan denk je natuurlijk ook aan de
Keukenhof een bloemenpark ten
noordwesten van Lisse. Het park
werd in 1949 opgericht en is 32
hectare groot. En is gevestigd op
een gedeelte van het landgoed van
Kasteel Keukenhof. Het landgoed is
ontstaan in 1642 toen er een hof-
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stede ‘Keukenhof’ werd gebouwd
in het keukenduin van slot Teylingen. Het keukenduin dankt zijn
naam aan het feit dat de opbrengsten van het duingebied zoals wild,
vee en allerlei kruiden en bessen
bestemd waren voor de huishouding ofwel keuken van het slot Teylingen. Latere bewoners hebben
de hofstede Keukenhof verbouwd
tot het huidige verfraaide Kasteel
Keukenhof. In 1857 werd door de
tuinarchitecten Zocher en Zn. het
park heringericht. Deze architecten
ontwierpen later ook het Vondelpark in Amsterdam. In 1949 werd
op het landgoed een bloemententoonstelling ingericht dit op
initiatief van de toenmalige burgemeester van Lisse. Door een tiental
vooraanstaande bloembollenkwekers onder leiding van tuinarchitect
W. van der Lee. Na het overlijden
van de laatste kasteelheer van het
Landgoed Keukenhof, graaf J.C.E.
van Lynden, is de stichting Kasteel
Keukenhof verantwoordelijk gemaakt voor de instandhouding van
het landgoed, dat bestaat uit maar
dan 230 hectare grond waarop 18
rijksmonumenten staan.

Voor de meeste gepensioneerden geen stijging

Koopkracht 2021

H

et Centraal Planbureau (CPB)
heeft op 17 augustus een voorlopige raming voor 2021 afgegeven.
In maart (vóór corona) verwachtte
het CPB nog een mediane stijging
van de koopkracht 2021 van 0,7%
voor gepensioneerden. Maar nu, mits
er geen tweede coronagolf komt, zal
het omstreeks 0% zijn.
Dat zijn de verwachtingen bij ongewijzigd beleid, maar pas met Prinsjesdag zullen we weten welke beleidsvoornemens er zijn, en is er wellicht

ook meer indicatie over de coronaontwikkelingen.
En dan volgt dus een nieuwe raming.
Toelichting:
Volgens de raming van het CPB zal
voor 90% van de gepensioneerden
de koopkracht in 2021 liggen tussen
0,4% daling en 0,2% stijging. Omdat
de meeste aanvullende pensioenen
naar verwachting niet zullen stijgen,
zal voor de gepensioneerden met
een wat groter aanvullend pensioen

de koopkracht in 2021 iets onder nul
uitkomen, en voor gepensioneerden
met alleen AOW en eventueel een
klein pensioen zal er mogelijk een
heel kleine stijging zijn van 0,2%, dat
is een paar euro per maand.
En: mocht er onverhoopt toch een
tweede golf komen, dan is het economisch scenario een stuk somberder, maar daar zijn door het CPB geen
koopkrachtramingen bij afgegeven.
Bron Koepel Gepensioneerden
5

Keukenhof

H

erinnert u ze nog, de speciale
uitzendingen in het voorjaar
van Omroepvereniging Max over
ons nationale fenomeen de “Keukenhof”? En dat alles zo mooi in
bloei stond, maar dat er geen bezoekers mochten komen? Bij mij
kwamen veel herinneringen boven.
Wat kan nu de Keukenhof voor een
oud-NS’er dan betekend hebben?
Ik neem u even mee terug naar de
60’er en 70’er jaren. In 1962 kwam ik
vers van de voormalige (Hogere) Bedrijfsschool na een opleiding voor de
buitendienst. Ik rekende dus op een
plaatsing op een station, maar het
werd het in mijn ogen donkere Hgb
III, maar dat pakte al gauw anders
uit. Ik kwam bij een bureau dat zich
bezighield met gezelschapsvervoer
vanuit het nabije buitenland, als aan
die treinreis nog een bepaald programma was gekoppeld. En dat was
in het voorjaar de Keukenhof! Vaak
hield dit in vervoer per extra trein
naar station Lisse, dat voor gewoon
reizigersvervoer allang gesloten was.
Leuke contacten gehad met het stations personeel dat ook weer eens iets
anders zag. Van station Lisse is het
een korte wandeling naar de Keukenhof.
Over het algemeen reed zo’n extra
trein na het Keukenhofbezoek door
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naar Amsterdam, met aansluitend
een haven- en grachtenrondvaart en
bezoek aan bijvoorbeeld het Rijksmuseum en desgewenst een maaltijd. Alles was mogelijk. Ook overnachtingen en busvervoer.

het reisleider zijn een unieke ervaring
met een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. En het was goed
voor je talen! Ook bouwde je onder
de collega’s een enorme kennissenkring op.

Praat je over extra treinen, dan praat
je ook over behoorlijk grote gezelschappen van zo’n 400 tot 600 personen. Dit alles vereiste een strakke
planning. Douane, Marechaussee en
GWK informeren. Eventueel restaurants, Reederij Kooij, touringcars bestellen enz. enz. Maar de Keukenhof
was in het voorjaar het belangrijkste.
Gelukkig beschikte ons bureau over
een voorraad toegangskaartjes die
door onze begeleiders tijdens de
treinreis vanaf het grensstation werden uitgereikt. Dat maakte de zaak
natuurlijk aanmerkelijk makkelijker.
Zelf had ik een persoonlijke doorlopende kaart. De deelnemers kregen
bovendien een speciaal speldje met
een tulp en het NS-logo. Heel handig,
want je kon in één oogopslag zien
wie “erbij hoorde”.

En zo kon het gebeuren, dat ik in het
seizoen zo’n drie tot vier keer per
week in de Keukenhof kwam. Om
op tijd aan boord van de extra trein
te zijn moest je ook vaak overnachten in een van de grensplaatsen.
Vrije dagen en weekenden waren er
in april/mei niet bij. Werkdagen van
zo’n veertien uur waren gewoon.
Overuren vraagt u? Jazeker, maar die
waren onbetaald. Dat hoorde bij de
functie van reisleider, net als die van
bijv. handelsagenten, huismeesters
en portiers.

De vaste staf van ons bureau was relatief klein. Als reisbegeleiders hadden we een grote groep tijdelijke
krachten in dienst, gepensioneerden, studenten en bovenal een grote
groep leerlingen van de Hogere Bedrijfsschool. Voor velen van hen was

Maar had ik dit alles willen missen?
Nooit! Toen omroep Max dan ook
kwam met twee uitzendingen over
de toen stille Keukenhof, sprak dat
onmiddellijk tot mijn verbeelding.
Al die herinneringen kwamen terug.
Mocht de Keukenhof in het voorjaar
van 2021 weer gewoon opengaan,
dan moet ik beslist weer eens gaan
kijken. En dit kan ik eigenlijk iedereen
aanbevelen.
W.M. Hellmut van der Flier
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NS, een eigen wereld

P

er 1 april 1956 kon ik beginnen bij de NS in Hengelo.
Hier belandde ik in een bijzondere wereld. Van zakelijke benaderingen, zoals bij de HEMA, waar ik een
paar jaar gewerkt had, was geen sprake. Bureaucratie
tot het uiterste. Mijn gedachten waren, en ook die van
Gé mijn vrouw, dit zal wel een tijdelijke baan zijn. Dat
ik hier zou blijven tot mijn pensioen konden wij toen
niet bevroeden. De zekere onrust om steeds weer wat
anders te willen, of iets leukers, zo kun je het ook noemen, bleef.
Beginnen op 1 april. Het was geen mop, maar zo voelde het wel.
Het PC (plaatskaartenkantoor) was mijn eerste werkplek. Bij de NS werd alles afgekort; er was zelfs een lijst
van verkortingen: de LvK.
De chef, de heer Geurtsen, een kleine, licht kalende
man kwam een praatje maken. Of het mij beviel en of
ik al een beetje met mijn nieuwe collega’s kon opschieten. Hij gaf me toen twee belangrijke lessen van de NS.
Misschien wel de belangrijkste.
“Als er een chef, wie dan ook, bij je komt, hoef je geen
werkhouding aan te nemen. Is er even geen werk, nou
dan is dat zo. Je bent zelf verantwoordelijk voor je opgedragen taak en jij bepaalt wanneer het klaar komt.
Als het maar op tijd is."
En de tweede les: "Vrouwen en geld zijn heilig. Diefstal
van een paar cent kan leiden tot ontslag op staande
voet. Achter het loket doe je soms dienst met een
vrouwelijk collega. De NS tolereert geen enkele misstap. Sorry is er niet bij, ontslag wel”.
Dit werd heel luchtigjes verteld. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En dat was het ook.
In 1956 werd het loon nog cash uitbetaald en wel op
de 15e van de maand. Op 14 april zei de comptabele
(financieel beheerder), juffrouw Laurens, tegen mij dat
ze een leuk werkje voor me had. Omdat het de volgende dag “grote verzoendag” was – zo werd de uitbetaaldag gekscherend genoemd – mocht ik met haar mee
naar de bank aan de overzijde van het stationsplein.
Bij de bank lag een stapel geld op ons te wachten. Dit
werd in een oude versleten aktetas gepropt. Zonder
verdere begeleiding gingen we met enige tienduizenden guldens terug naar het station. In het plaatskaartenkantoor was een zijkamertje, de keuken waar koffie
en thee gezet werd. Hier kon ik aan een tafel gaan zitten om al het geld na te tellen. Vervolgens moest het
in loonzakjes gestopt worden. Deze zaten in een langwerpige kist. De zakjes moesten wel gesorteerd blijven

op volgorde van het personeelsnummer. Aan het eind
van de dag was ik er mee klaar. Dat er toen een tekort
van een paar gulden was, werd niet erg gevonden. Dat
komt er morgen bij de uitbetaling wel weer uit. Aan
de juiste geldafgifte van de bank werd niet getwijfeld.
Terwijl ik aan het werk was met al dat geld, liep men
in en uit om koffie of thee te halen. Dat was wel even
wennen.
En de volgende dag? In een kamertje aan de overzijde
van het plaatskaartenkantoor, daar waar toen het GWK
zetelde, werd ik geïnstalleerd. Kist naast me en een tafeltje voor me. De eerste spoormannen kwamen binnen. Ze noemden hun personeelsnummer. Ik zocht het
loonzakje op en vroeg nog even of de naam klopte.
Dan telde ik het geld uit en de man of vrouw tekende
voor ontvangst. Ik kende bijna niemand. Alles ging in
goed vertrouwen.
Op tijd kreeg ik koffie en thee en kon in rustige momenten mijn brood opeten. Van de stationschef in zijn
glanzend uniform tot de rangeerder, iedereen kwam
langs. Men kwam, noemde een nummer, ik pakte het
loonzakje, telde het geld uit en men tekende voor ontvangst. Gaf ik het geld wel aan de juiste persoon? Ik
had er geen flauw idee van. Legitimeren was er niet
bij. In één dag leerde ik al het personeel van Hengelo
kennen. Nou kennen. Zij mij wel, maar andersom was
wat moeilijker.
Met het kasverschil kwam het inderdaad goed.
Gerard Wiegerink
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BGV belastinginvullers

Geen thuisbezoeken in 2021

V

oor alle duidelijkheid informeren wij u
dat er voor de komende invulperiode
ook geen thuisbezoeken zullen zijn voor
het invullen van uw belastingaangifte over
2020.
Dit naar aanleiding van vragen die wij kregen
van leden die wij vorig jaar nog net vóór de
eerste lockdown-periode hebben kunnen
bezoeken.
Wilt u gebruik maken van onze belastingservice vul dan svp het aanmeldformulier in en
stuur het op naar het adres dat in het aanmeldformulier vermeld staat.
Machtigingscode aanvragen
Als u vorig jaar een machtigingscode heeft
ontvangen verstuurt de Belastingdienst weer
een nieuwe machtigingscode voor de Aangifte Inkomstenbelasting 2021. Hiermee kan
de BGV u helpen met het doen van aangifte.
Bewaar deze machtigingscode dus goed.
Heeft u geen machtigingscode ontvangen
vraag deze dan voor uzelf aan (en voor uw
partner), door:
- De machtigingscode zelf aan te vragen via
de site “machtigen.digid.nl” en de stappen te doorlopen achter de knop “Iemand
machtigen” of door:
- Te bellen met de DigiD helpdesk: 088-123
65 55 (op werkdagen van 08.00 tot 22.00
uur). Hou uw Burgerservicenummer bij de
hand. Of door:
- Een e-mail te sturen naar info@digid.nl (inclusief uw telefoonnummer). Reactie volgt
binnen 2 werkdagen. Of door:
- Een brief te sturen waarin u om een machtigingscode verzoekt. Postadres: DigiD helpdesk, Postbus 96810, 2509 JE Den Haag.
Belangrijkste fiscale veranderingen in
2021
Zoals ieder jaar zijn er ook in 2021 weer de
nodige fiscale wijzigingen. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij:
Inkomstenbelasting
- Eigen woning: het maximale tarief waarte-
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-

-

-

-

gen de hypotheekrente kan worden afgetrokken ligt in 2021 op 43%.
Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en
beleggen: op 01-01-2021 bedroeg het heffingsvrije vermogen € 50.000 per persoon
(met een fiscale partner € 100.000).
Heffingskortingen: de toekenning van de
algemene heffingskorting kent een afbouwpercentage en is nihil bij een inkomen hoger dan € 68.507 (geldt ook voor
AOW’ers).
Ouderenkorting: deze bedraagt € 1.703 voor
AOW’ers met een persoonlijk verzamelinkomen (boxen 1, 2 en 3 samen) van niet meer
€ 37.970. Ook hier geldt een afbouwpercentage. Bij een hoger verzamelinkomen dan
€ 49.323 is deze korting nihil.
Alleenstaande ouderenkorting: deze bedraagt € 443 als er recht op een uitkering
voor alleenstaanden bestaat.

Toeslagen
- Zorgtoeslag: het maximale toetsingsinkomen om nog in aanmerking te komen voor
Zorgtoeslag, bedraagt voor een alleenstaande € 31.138, met een toeslagpartner
€ 39.979.
- Huurtoeslag: of u voor huurtoeslag in aanmerking komt hangt af van de huur, uw
leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Indien u meent voor huurtoeslag
in aanmerking te komen adviseren wij u
om altijd eerst een proefberekening te (laten) maken. U kunt hiervoor ook contact
opnemen met een van onze invullers.
- Maximaal (gezamenlijk) vermogen:
- Voor de Zorgtoeslag geldt dat een alleenstaande op 01-01-2021 maximaal
€ 118.479 mocht hebben, met een toeslagpartner is dat € 149.819
- Voor de Huurtoeslag geldt dat een alleenstaande op 01-01-2021 maximaal € 31.340
mocht hebben, met een toeslagpartner is
dat € 62.680.
BGV Belastingwerkgroep
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In het kader van SPF en het NS-concern(4)

Historie van SPF Beheer
Eerste onderzoek naar verzelfstandiging SPF
De nieuwe Ministerraad besloot in juli 1986 om specifiek de financiële zelfstandigheid van SPF te bestuderen
vanuit de vraag of de banden tussen het Rijk en SPF zo
moesten blijven, losser konden worden of zelfs geheel
konden verdwijnen. Hiertoe werd er op verzoek van minister N. Smit-Kroes van verkeer en Waterstaat een ambtelijke werkgroep Spoorwegpensioenfonds ingesteld
met vertegenwoordigers van de vier betrokken ministeries, BiZa, V&W, Financiën en Sociale Zaken. De werkgroep kreeg tot taak te bezien of de financiële positie
van het SPF het mogelijk zou maken op dezelfde wijze
als destijds bij het ABP is geschied de nog resterende,
langlopende annuïteiten via wetswijziging te beëindigen, terwijl het verzoek van de hoofddirectie NS om, gelet op diezelfde financiële positie, de pensioenbijdrage
te verlagen eveneens aanleiding was om preciezer naar
het SPF te kijken. bijkomende vraag was of de positie
van het Spoorwegpersoneel anno 1986 niet wat merkwaardig was ten opzichte van het personeel van andere
instellingen die door de overheid worden gesubsidieerd (zoals het ziekenhuiswezen en het streekvervoer).
Dit nu schoot bij NS en SPF in het verkeerde keelgat,
omdat beiden hiervan niet vooraf in kennis waren gesteld. Op 12 september 1986 was er in Den Haag een
bespreking tussen vertegenwoordigers van NS, SPF en
afgevaardigden van de vier betrokken ministeries. In
het overleg kwamen de brief van Ploeger over de premieverlaging, de financiële positie van het SPF en de
verrekening van de nog openstaande Rijksannuïteiten
ten bedrage van 240 miljoen gulden ter tafel. In het verslag valt te lezen dat de NS/SPF-delegatie zich kon ver-

enigen met het plan om de pensioenen te betrekken bij
de arbeidsvoorwaarden. Er was naar het oordeel van NS
en SPF alle aanleiding om bij het onderzoek van de aan
de orde zijnde problematiek een grotere plaats voor de
werkgever en werknemers van NS-zijde toe te laten dan
uitsluitend een positie in relatie tot de werkgroep. In het
bijzonder gaat het dan om meer ruimte voor een eigen
inbreng op basis van de al opgestarte activiteiten.‘De
zienswijze van NS en SPF vond bij de politiek geen gehoor waardoor dit verschil van inzicht bleef bestaan. Op
7 oktober 1986 stuurde de Minister van Binnenlandse
Zaken een brief aan NS en SPF over de verdere aanpak
van het inmiddels zogenoemde verzelfstandigingsonderzoek. Daarin viel te lezen dat lopende het onderzoek
niet tot premieverlaging zou worden overgegaan en de
werkgroep in de loop van november 1986 verslag zou
uitbrengen. Verder kon de werkgroep tussentijds mogelijk contact opnemen voor verder overleg met NS/
SPF en beiden zouden over de aangelegenheid een
adviesaanvraag ontvangen. Het plan van het Ministerie van BiZa om het Pensioenfonds ‘even’ in drie maanden, dus ingaande 1 januari 1987, te verzelfstandigen
werd bij zowel NS als SPF niet met veel enthousiasme
ontvangen. Dat er haast was bleek, want de adviesaanvraag over een aantal financiële en juridische aspecten
lag er al 2 dagen later. In nauw overleg werden de reacties met aanbevelingen op 31 oktober door NS en op
3 november 1986 door SPF aan de minister verzonden.
NS en SPF haken voorlopig af
Ook de Raad van Toezicht van SPF had najaar 1986 op
verzoek van de Minister advies uitgebracht. Kortweg

In een vakbondsuitgave van mei 1987 van het Christelijk Nederlands Vakverbond (CNV), werd de stand van zaken
als volgt verwoord: ‘Het gaat er naar uitzien dat bij NS de vraag “hoe de NS’ers in te passen in het sociale zekerheidssysteem” en de vraag “Spoorwegpensioenfonds zelfstandig?” door elkaar gaan lopen. De regering is van plan de
ambtenaren en de NS’ers te gaan onderbrengen in het algemeen geldende systeem van sociale zekerheid, Het
voornemen bestaat dit te doen ingaande 1-1-’88. Dit plan heeft tot consequentie dat premies opgebracht moeten worden voor die sociale verzekeringswetten, waar de NS’er nu nog niet onder valt. Dit zijn de WW en de WAO.
Vooral de WAO kent een forse premie die bij heffing de koopkracht van de NS’ers zal aantasten. Compensatie zal
gevonden moeten worden in een verhoging van de bruto-lonen. De “inhouding” zal t.z.t. gaan vervallen. Ook de
werkgever, NS, dient hogere premies te gaan afdragen. Het geheel zal er zeker niet goedkoper op worden. De staat
in de vorm van Verkeer en Waterstaat zal er rekening mee dienen te houden dat deze operatie noodgedwongen zal
leiden tot een hogere bijdrage aan NS vanwege de gestegen loonkosten.’
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stond de Raad op het standpunt dat bij elke wijziging
de bestaande rechten voor de deelgenoten en gepensioneerden onder alle omstandigheden gewaarborgd
moesten blijven en dat een gezonde financiële start
van een verzelfstandigd fonds een voorwaarde was. Uitgangspunt diende te zijn dat NS te allen tijde de uit de
pensioenregeling voortvloeiende financiële verplichtingen zou kunnen nakomen en de Raad waarschuwde
voor een te snelle verzelfstandiging. Dat de ambities van
de Minister tot een snelle verzelfstandiging wat te hoog
waren gegrepen, werd vooral door de praktijk bewezen.
Pas op 25 februari 1987 kwam de werkgroep Spoorwegpensioenfonds met een interimrapport, dat NS en SPF
pas in maart informeel ontvingen. Na hierover hun ongenoegen kenbaar te hebben gemaakt werden beiden
vanaf april wel bij verder overleg betrokken.
Terwijl zowel overheid als NS en SPF het belang van verzelfstandiging van het Fonds onderschreven kwam er
toch geen rapport dat voor alle partijen aanvaardbaar
was. Sterker nog, vanwege onenigheid over de procedure zagen NS en SPF af van verdere deelname aan
de werkgroep. Het verschil van inzicht zat vooral in de
weigering van de minister om het door NS en SPF voorgestelde ‘dynamische generatie premiesysteem’ in te
voeren. De bedrijven achtten onmiddellijke invoering
van financieel belang, de minister wilde wachten tot
de verzelfstandiging een feit was. Anders dan in de wet
uit 1966 het geval was, hield dit systeem rekening met
toekomstige marktrente- en loonontwikkeling. Voor
wat betreft de premieberekening die jaarlijks moest
gaan plaatsvinden, hield het nieuwe systeem rekening
met de omvang van het aantal deelnemers, het binnen
SPF opgebouwde vermogen en de toekomstige ver-

plichtingen. Breekpunt was bovendien dat de overheid
eenzijdig de betaling van de annuïteiten had beëindigd omdat de financiële positie van SPF dit niet langer nodig maakte. Ondanks de breuk en verschillen van
inzicht werd wel overeengekomen dat NS, SPF en ook
de Spoorwegvakbonden in de gelegenheid zouden zijn
om op de eindrapportage van de werkgroep te reageren alvorens de regering een standpunt zou innemen.
Dat eindrapport van de werkgroep verscheen in februari 1988 en werd zoals afgesproken aangeboden aan NS,
SPF en de vakverenigingen. Op 4 maart 1988 verscheen
er een verklaring in ‘Spoornieuws’ waarin NS en SPF hun
zorg uitspraken over het voorstel van Haagse ambtenaren om een loonkostenstijging die het gevolg is van een
verzelfstandiging van het Spoorwegpensioenfonds op
te vangen door een pensioenpremieverlaging. NS ziet
in deze suggestie een poging om de stelselherziening
sociale zekerheid voor het spoorwegpersoneel buiten
bezwaar van ’s Rijks schatkist te verwezenlijken.

Het SPF-jaarverslag 1987 is voor het eerst sinds 1970 heel anders qua vormgeving en opzet. Het past in het beeld
van de tijd want in veel (financieel) door de overheid ondersteunde takken werd een stukje nieuwe, eigen uitstraling zichtbaar. Het verslag maakt er melding van dat per 1 december 1987 (met vier jaar terugwerkende kracht) een
eind gekomen is aan de als onrechtvaardig ervaren pensioenbreuk in de overheidspensioenregeling. Wie van baan
en dientengevolge van Pensioenfonds veranderde werd via de Wet Reserve-overdracht de mogelijkheid geboden
(indien ook het andere Pensioenfonds meewerkte!) om van overname of overdracht van de opgebouwde rechten
gebruik te maken. Het jaarverslag gaat zeer uitgebreid in op de komende verandering van een publiekrechtelijke
rechtspersoon naar een privaatrechtelijke en de consequenties voor de pensioenregeling zelf, de financiering, het
beleggingsbeleid, de beheersorganisatie en de bestuursstructuur die dan gebaseerd zou gaan worden op de bestaande Pensioen- en Spaarfondsenwet.
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Afdelingsnieuws
Alkmaar

Amsterdam

En weer is er een jaar voorbijgegaan. Een jaar dat we niet
snel zullen vergeten. Zelfs met de feestdagen kregen we
beperkingen opgelegd.
Maar met een oliebol in de ene en een glas bubbels in de
andere hand mijmeren we over wat het nieuwe jaar ons
zal brengen.
Persoonlijk vond ik ondanks het vuurwerkverbod dat er
behoorlijk veel hard werd geknald.
Omdat we elkaar al een tijd niet hebben gezien heeft het
bestuur ieder lid persoonlijk een kaart gestuurd om maar
aan te geven dat we u niet zijn vergeten.
Als u dit leest wordt er al gevaccineerd. Hopelijk kunnen
we misschien in het voorjaar een soosmiddag houden.
Verder wil ik iedereen veel sterkte wensen in de komende
tijd.
De jarigen een fijne verjaardag en vele jaren in goede gezondheid en hopelijk zien we elkaar over niet al te lange
tijd.

Ik moet deze aflevering beginnen met een droevige mededeling, meerdere leden zullen hiervan wel op de hoogte zijn, maar op tweede Kerstdag is, zover ik heb gehoord,
onverwachts, op 84-jarige leeftijd van ons heen gegaan
ons zeer gewaardeerd bestuurslid, sinds enige tijd als
Bingomaster, de heer Piet Stavast. In verband met de coronapandemie heeft de uitvaartplechtigheid in besloten
kring plaats gevonden, wij als bestuur hebben onze deelneming schriftelijk moeten betonen. We zullen hem missen. Langs deze weg willen wij nogmaals de nabestaanden alle sterkte toewensen.

Groeten Hans van Westrienen.

Amersfoort
Het is alweer februari als u dit leest. De eerste mensen zijn
gevaccineerd. Misschien bent u ondertussen ook al gevaccineerd. Als ik dit schrijf, is het nieuw jaar. Ik volg het
dagelijkse nieuws en probeer mij voor te stellen hoe het
er in februari uit zal zien. Kunnen we schaatsen? Ligt er
sneeuw? Is de natuur mooi of juist onplezierig met kou,
wind en gladheid? En wat heeft de Lock down ons opgeleverd. Hebben we een stukje vrijheid terug of moeten we
rustig wachten tot we allen het vaccin hebben gekregen.
Ik ga er nog steeds vanuit dat we voor de zomer erg voorzichtig moeten blijven en er nog geen bijeenkomsten
mogelijk zijn. Zoals ook al in de vorige Met Pensioen is
aangegeven, is het bestuur bezig het jaaroverzicht 2020
te maken, al zal dit zeer beknopt zijn want we hebben
weinig kunnen doen het afgelopen jaar, en maken we een
financieel jaarverslag 2020 met een begroting voor 2021.
Ikzelf ben me aan het voorbereiden op de belastingaangifte 2020. Ik geef hierin cursus aan mensen die weer anderen helpen met invullen. Dit zal dit jaar digitaal ofwel
les op afstand zijn. Al met al moeten we het nog even volhouden. Dit is ons de afgelopen 10 maanden ook gelukt.
Jan Beitsma

Zoals gewoonlijk begin ik in januari met opmaken van het
jaarverslag, maar dat is dit jaar niet nodig, er is niets van
waarde te melden. Wel heb ik mij verdiept in het ledenbestand en dat ziet er niet best uit: op 1 januari 2020 stonden er nog 191 personen op de ledenlijst, op 31 december 2020 waren dat er slechts 135, een behoorlijk verlies,
hoofdzakelijk veroorzaakt door de wijziging in de inning
van de contributie. Het aantal leden, die van ons zijn heen
gegaan staat op 5, hier heeft corona weinig invloed op uit
kunnen oefenen, laat dit zo blijven, het virus veroorzaakt
al ellende genoeg. De penningmeester zal niet blij zijn
met deze achteruitgang van het ledenbestand, op deze
wijze komt er heel wat minder retributie binnen.
Ik weet niets meer te vertellen, buiten corona gebeurt er
ook zo weinig en het is zo stil, ook op straat. Mocht ik iets
vergeten zijn wat van belang is, dan kom ik daar later wel
op terug. In ieder geval wil ik u het allerbeste toewensen,
probeer gevrijwaard te blijven van dat slechte virus, zodat
we elkaar misschien later in het jaar in alle gezondheid
mogen ontmoeten.
Groeten, Kor Stuut

Apeldoorn
Apeldoorn heeft niets te melden.
Hartelijke groet Koosje Herman Trots

Eindhoven
Vanuit het bestuur zijn er geen mededelingen anders dan
gemeld op de folder van afgelopen december en bij ver11

anderingen krijgt u van ons een folder via de gebruikelijke
kanalen. Verder hoop ik dat jullie allen gezond blijven.
Groetjes namens het bestuur van de BGV- afd. Eindhoven,
Jan Daverveld

Friesland
De afd. Friesland heeft geen mededelingen.
Keimpe de Vries

PC (e-mail) toegestuurd. Gewoon om eens te laten lezen
wat de BGV voor de leden onderneemt. Benieuwd wat we
doen? Heel veel, kaarten, bridge, tafeltennissen, sjoelen,
biljarten, darten en bovenal even gezellig bij elkaar zijn.
Kom op, blijf niet op uw krent zitten. Kom maar langs, elke
woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:30 uur. Anders bel
of mail me maar. Niet bang zijn, u wordt niet opgegeten.
Frans Evers
06 513 58 831
f-evers@home.nl

Groningen

's-Hertogenbosch

Afdeling Groningen deze maand geen nieuws.

Vandaag, bij het schrijven van onderstaande tekst, is het
woensdag 6 januari. Een speciale dag omdat een paar uurtjes geleden de eerste persoon is gevaccineerd tegen het
ons bekende virus. Dit gebeurde in ons Brabantse Veghel.
Het begin is gemaakt!! Het gaat nog best een tijdje duren
voordat we allemaal aan de beurt zijn geweest.
Dit houdt ook in dat we, wat de BGV betreft, eigenlijk niets
te melden hebben. We kunnen en mogen nog niets.

Jacob Pomp

Haarlem
Vanuit Haarlem geen nieuws er is niks veranderd de afgelopen tijd, voor iedereen het allerbeste en hopen op
betere tijden.
Met vriendelijke groeten Paul van Hout

Heerlen
Weg 2020! Eindelijk kunnen we dat rot jaar achter ons
laten. Maar laat ik eerst u, lid en lezer van Met Pensioen,
een heel gelukkig nieuwjaar toewensen namens het bestuur van uw BGV-afdeling Heerlen. Het is februari als u
dit leest, beetje ‘mosterd na de maaltijd’, zullen we maar
zeggen. En mag dat nieuwe jaar dan ook heel gezond zijn
en blijven? Dat gezond blijven, hebt u niet alleen in de
hand. We moeten dat samendoen. Vooral ook een beetje
op elkaar letten. Wat gaat ons nieuwe jaar brengen? Had
ik maar een glazen bol. Wat gaat onze overheid aan ons
opleggen na 19 januari. Blijven we in lockdown. Mogen
we misschien toch iets meer? Er blijven nog zoveel vragen. Gaat het vaccin ons helpen? Onwillekeurig denk ik
even aan iedereen die iemand heeft verloren aan corona.
Want dat blijven verliezen die ons misschien niet waren
overkomen als corona bij ons weg was gebleven. Ook in
de afdeling Heerlen treuren we nog om Math Velders en
Riny van den Hurk, niet overleden aan de corona, maar
door domme pech om een vreselijke ziekte te krijgen.
Mag in dat opzicht 2021 ons allen sparen? Op moment
van mijn schrijven is het 2 januari, dus ik weet niet of onze
eerste inloopmiddag op 20 januari weer mogelijk is. En
natuurlijk, kunnen we weer eens een bakkie samendoen?
Laten we nu eens positief blijven, komt u ook weer? Ook
u die we niet of nauwelijks zien. Het bestuur kijkt naar u
uit. En u gepensioneerde, en nog geen lid zijnde van de
BGV afd. Heerlen, u krijgt af en toe van mij het blad via de
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Het feliciteren van onze jarigen kan ik gelukkig nog wel
via deze weg doen. Alle februari-jarigen: Van Harte!!
Afgelopen week las ik het gedicht van Robin Bleeker, de
stadsdichter van Deventer. ik vind dit mooi om mee af te
sluiten.
In dezelfde schuit.
Je hebt de regels steeds in acht genomen,
exact conform de richtlijnen gewerkt,
bent telkens tot een oplossing gekomen,
toch wordt opnieuw je vrijheid ingeperkt.
Je mag er boos om zijn, het jouwe vinden,
Je over de minister-president
en zijn besluiten lopen op te winden,
ik denk dat hij die onmacht wel herkent.
Ook mij kan het zo nu en dan benauwen,
Maar dan besef ik: ik sta niet alleen.
Dit raakt ons allemaal, dus heb vertrouwen.
Al vergt het veel, we komen hier doorheen.
We zitten samen in dezelfde schuit
En samen komen wij er ook weer uit!
Tot de volgende keer!
Groetjes, Berthy van den Broek
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Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Als deze Met Pensioen bij jullie in de bus valt zijn we al in
2021 beland.
Het bestuur van de afdeling Midden-Limburg wenst jullie
en jullie familie een voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar,
maar vooral een goede gezondheid en een coronavrije
toekomst. Afgelopen jaar heeft corona bijna alle activiteiten in het honderd doen lopen. Voor dit jaar ziet het voorlopig niet goed uit. Afgelopen jaar waarin wereldwijd veel
gebeurd is, ten goede maar ook evenveel zo ten kwade
en lief en leed is gepasseerd, zoals de leden die ons ontvallen zijn. Natuurlijk worden er ook goede voornemens
gemaakt, immers het leven gaat door.
De activiteiten in 2021 kunnen we jullie nog niet geven,
we zijn afhankelijk van de regering die de vrijheid weer
moet prijsgeven, daar zullen we op moeten wachten.
Zodra we iets meer weten wordt dat in Met Pensioen gepubliceerd.
Alle leden die in februari jarig zijn een fijne verjaardag en
nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon

Oost Gelderland
Het bestuur feliciteert iedereen, die de komende maand
zijn of haar verjaardag viert.
Door de voortdurende ellende als gevolg van het COVID-19 virus is er niets te melden.
NOODOPROEP
Per 1 februari a.s. zal de secretaris de werkzaamheden voor
onze afdeling beëindigen om zich met andere maatschappelijke activiteiten bezig te kunnen houden. Het bestuur
roept nogmaals: help ons meldt u om deze vacature op te
vullen. Informatie over tijdsbeslag en werkzaamheden bij
onze voorzitter Ben Brookman telefoon: 06 8015 0429
LET OP:
In februari zijn er geen kontaktmiddagen of andere activiteiten van onze afdeling.
Uw secretaris, Wim Elbers

Rotterdam / Den Haag
T.a.v. onze contactmiddagen in de Poort, het vervelende is
dat ik op het moment van schrijven (7 januari) alleen weet
dat alles tot nu toe nog in lockdown is. Er is voorlopig nog
geen enkele activiteit in de Poort. Het hoofdbestuur van

de PVNSR bekijkt nog hoe het nu verder moet in het voorjaar als de vaccinaties hebben plaatsgevonden. Helaas is
onze kerstbijeenkomst niet doorgegaan en we waren van
plan om met de Pasen iets te organiseren. Zoals het er nu
uitziet zal dat ook geen doorgang vinden. Mocht er wat
veranderen dan leest u dat pas in het nummer van maart.
Maar ik denk dat u er rekening mee moet houden dat we
in maart en april niet meer bijeen zullen komen en dat we
in september pas een contactmiddag kunnen organiseren. Ik hoop van harte dat u allen “negatief” bent en blijft
zodat we elkaar in goede gezondheid kunnen begroeten
als de eerste contactmiddag weer van start gaat. Voor nadere informatie en/of vragen of opmerkingen kunt u terecht op het E-mailadres van onze afdeling: bgvrtdgvc@
gmail.com Rest mij nog om namens het bestuur alle jarigen ondanks alles een fijne verjaardag toe te wensen en
alle zieken vanaf deze plek van harte beterschap.
Cor Voorderhaak

Twente
We zitten al in de tweede maand van het nieuwe jaar. Een
vreemde maand achter de rug, anders dan andere jaren.
Geen Nieuwjaarsreceptie, Geen bezoekjes voor een toost
op het nieuwe jaar om over de verjaardagen maar niet te
spreken. En alles gaat gewoon door. Eind maart van 2020
zei ik “Het lijkt wel oorlog” alleen we hebben genoeg te
eten en te drinken. In plaats van de bommenwerpers zijn
we nu aan huis gekluisterd. We moeten erin berusten.
Ook begrijp ik dat het voor de alleenstaanden dubbel zo
moeilijk is, praten tegen de muren word je ook niet blij
van. Blijf telefonisch met elkaar contact houden, je bent
nooit te veel want iedereen zit in hetzelfde schuitje en we
hebben alle tijd. We hopen dat het snel weer beter wordt
en als de zon schijnt lijkt alles ook minder erg! Indien mogelijk ga er even opuit, de natuur in en een frisse neus halen. Vanuit mijn huis ben ik in 5 minuten in “het groen”,
ook al is het alleen. De frisse wind om je hoofd is heerlijk
hier maak ik dan ook regelmatig gebruik van. We moeten
mobiel blijven!
Gelukkig hebben we onder de leden niet veel extra ziektemeldingen gehad rond deze Corona. Een van de ouderen heeft het in lichte mate gehad zoals ook onze dochter.
En dat ondanks de boodschappen thuis laten brengen en
thuis werken. Je snapt het niet. De mensen die het gekregen hebben weten ook niet waardoor ze besmet zijn
geraakt. We hopen met ons allen dat hier snel verandering in komt.
We kunnen ook geen jaarvergadering houden om de
verantwoording van de financiën voor te leggen aan de
leden voor de goedkeuring. Dit schuiven we voor ons uit
naar de eerstvolgende bijeenkomst. Via de mail en “Met
Pensioen” wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Indien
wij uw mailadres nog niet hebben bel of stuur dit dan
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even door aan Leis Bos: bos-ubbing@home.nl secr. Van
zoon of dochter is ook welkom.
Wederom sluit ik af met een gedicht.
Vriendschap is zo heel bijzonder
Vriendschap daar versta ik onder
Samen praten, samen luisteren
Samen lachen, samen fluisteren
Elkaar steunen bij verdriet
Met een bos “vergeet-mij-niet”
Opgaan in elkaars geluk
Dat is vriendschap uit één stuk

Ina Plat

Wij wensen u allen de komende tijd alle goeds toe. De
zieken wensen we een spoedig herstel en de jarigen een
fijne verjaardag en veel gezondheid voor allen.
Namens het bestuur Zwaan Stassen

Utrecht
Vorige maand heb ik u namens het Bestuur nog een Gelukkig Nieuwjaar gewenst. Of het ook zo’n gelukkig 2021
wordt valt nog te betwijfelen. Vandaag gehoord dat de
Lockdown waarschijnlijk verlengd wordt met minstens 2
weken en dat de ouderen pas in april de 1e prik krijgen.
Over de 2e prik kan men nu nog niets zeggen.
Dit betekent dat iedereen nog steeds in de samenleving
met anderhalve meter afstand en mondkapjes op moet
blijven doorgaan. Ik kan me goed voorstellen dat u er allemaal een beetje moedeloos van wordt. Ook ik was optimistisch en dacht dat we elkaar begin dit jaar wel weer
zouden zien maar voorlopig zie ik dit nog niet gebeuren,
wat teleurstellend is aangezien het toch voor een aantal
van u onder ons een middag weg was waar men de gehele week naar uitkeek.
Het Bestuur wenst u alle sterkte en moed om op de ingeslagen weg nog door te gaan. Het moet toch wel een
keertje goed komen.
Voor degenen die ziek zijn wenst het Bestuur u Beterschap en voor allen die jarig zijn een februari Proficiat.
Een lieve groet van het Bestuur,
Etta Eleveld

Venlo
Dit schrijven is van 9 januari, ruim 3 weken voordat dit
nummer van MP in uw brievenbus valt.
En 3 dagen vóór de persconferentie die op 12 januari zal
plaats vinden.
Waarschijnlijk horen we dan dat de lockdown verlengd
zal worden. Door de coronamaatregelen die steeds wor14

den aangepast, kunt u van ons geen actuele berichtgeving verwachten omdat de tijd tussen het inleveren van
het artikel bij de hoofdredactie en het uitkomen van Met
Pensioen te groot is.
Wat we momenteel wel weten is dat onze doelgroep eind
maart of begin april in aanmerking komt voor vaccinatie,
mits er geen vertraging is! Daarna kunnen we voor onze
afdeling weer plannen gaan maken. En daar hebben we
reuze zin in.
We missen jullie. Houd moed, wij proberen het ook.

Zuid West
In verband met de coronaperikelen is mijn bijdrage deze
maand aan Met Pensioen zeer beperkt. Eigenlijk had deze
maand de algemene ledenvergadering plaats moeten
vinden met de bestuursverkiezing, reservelid voor de kascommissie en het verschijnen van de jaarverslagen van
de secretaris, kascommissie en de penningmeester,
We kunnen helaas nog niet vooruitkijken wanneer dit alles weer kan plaats vinden maar hopelijk (misschien door
het vaccin) zo spoedig mogelijk in 2021.
Door bg. radiostilte is er voor de afdeling nu geen nieuws
te melden. Ik sluit dit stukje af met alle jubileumjarigen
in februari van harte te feliciteren en onze zieken beterschap toe te wensen.
Volgende contactbijeenkomst:
Zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.
Ton Vercruijssen

Zwolle
Het is begin januari 2021 en de eerste vaccinaties tegen
de corona worden gegeven.
Gezien onze leeftijden vallen we in de groep van boven
de 60 jaar en wordt het waarschijnlijk maart voordat we
aan de beurt zijn. De tweede prik is dan in april en dan
wordt het afwachten geblazen.
Wat worden straks de voorwaarden om iets te mogen organiseren? Wanneer mag de zaal weer open voor meer
dan 30 personen? Blijft de anderhalve meter voorwaarde
nog bestaan? Hoelang blijft het vaccin werken? Moeten
we misschien een vaccinatiebewijs laten zien om ergens
binnen te komen?
U begrijpt het waarschijnlijk al wel. Het bestuur kan er
nog niets over zeggen wanneer we weer kunnen beginnen met onze soosactiviteiten. Vorige maand berichten
we dat het waarschijnlijk na de zomer wordt, voorlopig
blijven we daar maar bij.
Daarom, blijf voorzichtig en zorg dat u er na de zomer
weer bij bent.
Namens het bestuur, 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 maart 2021
Sluiting kopij 5 februari 2021
Verschijningsdatum 3 maart 2021
Nummer april 2021
Sluiting kopij 8 maart 2021
Verschijningsdatum 2 apr 2021

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing 12 - Vouwwand
Onder de goede oplossingen wordt via loting de winnaar beloond met een cadeaubon ter waarde van
€ 12.50. De oplossing moet binnen 4 weken na verschijningsdatum worden ingezonden aan:
BGV Puzzelredactie,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht.

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

Winnaar:

E. Oomens-Holleman
Zoetermeer

ficiat!

rte pro
Van ha

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

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

