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Bondsbestuur
Voorzitter:
J.H.Sletterink: jan.sletterink@gmail.com
Johanna Naber-erf 389
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Secretaris:
T.P.C. Boelens
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Penningmeester:
M. Jongman
Gjongman.1@kpnmail.nl
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Opheldering
Vraag van het Noord Nederlands
Trein & Tram Museum te Zuidbroek.
Wie herkent dit model hoedje en
door wie werd het gedragen. Als
iemand dit kan ophelderen graag
een mailtje naar:
peter.stoffers@nnttm.nl

Van de 2e penningmeester

D

Ledenadministratie:
Cor Voorderhaak
bgv.ov.ut.leden@gmail.com
tel: 0644358396

e incasso van de contributie is niet zo verlopen als het gemoeten.
Bij sommige echtparen heeft de koppeling van 2 incasso’s van 1 bankrekening niet goed gewerkt. En is 3x geïncasseerd. Dat is natuurlijk 1x
teveel. Mijn onrechte excuses hiervoor. Ik kan het niet verklaren hoe dat
ontstaan is, want voorgaande jaren heeft het altijd goed gewerkt. Hierover
heb ik contact gehad met de bank en het is opgelost. Een beetje van Ibanc
en een beetje van Janny. Het stof is neergedaald en sommige leden hebben het ten onrechte geïncasseerde gestorneerd, waarvoor dank. En na
controle heb ik het ten onrechte geïncasseerde contributie weer teruggestort.

Bestuurslid/ICT:
J.M. Housmans
hans.housmans@gmail.com
tel: 06 201 513 43

Nogmaals, het is vervelend en het had niet zo gemoeten. Mochten jullie
nog vragen hebben is een mail naar: janny.BGV@gmail.com of een telefoontje naar 072 5610049 altijd goed.

2e voorzitter:
vacature
2e secretaris:
vacature
2e penningmeester:
Mw. J.H.Westerhuis-Spijk; janny.bgv@gmail.com
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Janny Westerhuis

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,-
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Van de redactie

H

et mooie weer van de afgelopen
weken heeft ervoor gezorgd
dat de natuur ontwaakt en nodigt
uit om er weer op uit te trekken.
Doordat er steeds meer coronamaatregelen zijn vervallen, zijn de
activiteiten in de afdelingen weer
opgestart. Heugelijk nieuws natuurlijk eindelijk alles weer een beetje
normaal is.
Tegelijkertijd hangt er een grauwsluier over dit positieve nieuws nu
de oorlog in Oekraïne onze huiskamers binnendringt. Het menselijk

leed dat deze oorlog veroorzaakt,
wordt ook hier gevoeld. We gaan
daar allemaal de tol voor betalen
door een grote koopkrachtdaling,
maar dat is natuurlijk niets vergeleken wat de mensen in Oekraïne
moeten doorstaan. Hopelijk komt
er snel een einde aan deze waanzin.
We hebben weer nieuws uit het Verantwoordings Orgaan van Rail&OV
bij monde van ons welbekende Sjef
Marcelis. Na een droevige periode
heeft hij de draad weer opgepakt.
Hij zal ons weer op de hoogte houden van het wel en wee van ons

pensioenfonds, dank daarvoor Sjef.
De belastingwerkgroep is weer
drukdoende om iedereen weer van
dienst te zijn. Ook dit jaar zal alles
telefonisch of via huisbezoek worden afgehandeld. Onze voorzitter
heeft als altijd weer een stichtelijk
woord uit zijn pen gewrochten. We
hopen dat spoedig alles weer in een
normaal vaarwater geraakt. Probeer
ondanks alle ellende toch ook de
mooie dingen te blijven zien.
Jan Westerhuis

Van uw voorzitter

L

ekker zonnetje vandaag, maar ik
was gemaand dat ik nog geen
stukje had ingeleverd voor Met
Pensioen nr. 4. Dus maar eens nadenken wat ik nu aan jullie kwijt
wil. Eindelijk gaan we aan het eind
van deze maand maart de coronamaatregelen kwijtraken. Ik vraag
me wel af of dat veel zal helpen qua
besmettingsgraad. Ik vermoed van
niet. Mijn vrouw is van mening dat
ze voorlopig in de supermarkten
en andere drukke zaken toch maar
haar mondkapje opzet. En ik denk
dat er meer ouderen zijn die zo denken. Daarmee wil ik natuurlijk mijn
vrouw niet bestempelen als oudere,
laat dat duidelijk zijn.
Er is schijnbaar iets misgegaan met
het innen van de contributie via de
machtiging. Ik kreeg diverse mail-

tjes binnen van leden die 3 keer de
contributie afgeschreven kregen;
dit was bij echtparen. Daar waren
ze het niet mee eens. Gelukkig kan
via storneren de zaak terugdraaien,
maar het is niet prettig. Nou had ik
al gehoord van de 2e penningmeester dat er problemen waren met de
ING omtrent de afschrijving. Maar
bij deze bied ik mijn excuses aan
diegenen waarvan de contributie
1x te veel is afgeschreven.
Dan gaat het gewone verenigingsleven weer beginnen mag ik hopen.
In Rotterdam starten we half maart
weer. En eind april hebben we als
BGV weer onze halfjaarlijkse ledenvergadering met de bestuursleden
van de afdelingen. Dit is altijd heel
gezellig en ik ben altijd blij om iedereen weer terug te zien.16 maart

ga ik weer naar de vergadering van
de Koepel Gepensioneerden in Culemborg. Dit keer samen met Jan
Westerhuis. Deze Koepel is zeer
intensief bezig met de problemen
die ons ouderen overkomt op het
gebeid van pensioenen, het besluit
om de AOW niet gekoppeld te laten met het minimumloon en ga zo
maar door. Kortom een zeer nuttige
vereniging met veel contacten in
Den Haag. Kijk eens op hun website!
www.KG.nl
Jan Sletterink
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Berichten vanuit

Het VerantwoordingsOrgaan (VO) van Rail&

D

eze bijdrage voor “Mijn Pensioen” het maandblad
van de BGV, gaat voornamelijk over de onderwerpen die zich in het nieuwgekozen VO van Rail&OV hebben gespeeld en welke punten op de rol staan.
Het VO werd na de uitslag van de verkiezingen geïnstalleerd en hierin hebben de volgende personen zitting:
Rob Derksen
Mieke Nieuwenhuis
Wim van Dijk
Gertjan Lucas
Vincent Klok
Sjef Marcelis (BGV)
Rik Corman;
Martin Morsman;
Henk Sloten

Kees Monshouwer
Harrie Schutten
Cindy van Kerkhoven
Jeroen Wijers
Pieter Taks
Jack d’Hooge
Willemien Rocha
Otto Meerwijk

Vervolgens werd er een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen: Rob Derksen (namens de gepensioneerde) voorzitter;
Willemien Rocha (namens de werkgevers) lid;
en Jeroen Wijers (namens de deelnemers) lid
(aanvankelijk was Jack d’Hooge bestuurslid maar hij heeft
deze zetel wegens drukke werkzaamheden op moeten geven).
De ondersteuning namens Rail&OV werd in eerste instantie geleverd door Stanley Walters maar sedert 1 januari 2022 door Myra Adjodha en Arjan Bosma.
Na enkele maanden werd binnen het VO besloten om
te gaan werken, (net als voorheen bij het VO van SPF),
met werkgroepen.
Na een uitvoerige discussie over het aantal werkgroepen kwam het VO gezamenlijk en unaniem uiteindelijk
tot een aantal van vier (4) te weten:
• Werkgroep Pensioenen, inclusief de voorbereiding en
uitwerking van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP);
• Werkgroep Financiën & Beleggingsbeleid;
• Werkgroep Communicatie Communicatiebeleid;
• Werkgroep Risk & Governance.
4

De BGV-vertegenwoordiger zit in de werkgroepen Pensioenen en Risk & Governance.
Uitoefening Adviesrecht door het VO:
Het VO heeft de afgelopen tijd over de volgende onderwerpen aan het bestuur van het fonds advies uitgebracht:
• Het Communicatie-beleidsplan 2022-2026;
• Het Belonings-beleidsplan t.b.v. externe deskundige en
voor de drie (3) sleutelhouders-functionarissen;
• Het beloningsbeleid voor het VO;
• Het premiebeleid voor 2022;
• Het uitvoeringsbeleid;
• De Premie in het kader van de uitvoering van de Algemene Nabestaande Wet (ANW) en de WIA• (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), excedent regeling 2022.
Het VO ervaart de omgang van het bestuur n.a.v. de uitgebrachte adviezen als zeer positief, de adviezen en de
aanbevelingen die het VO heeft gegeven worden doorgaans conform overgenomen.
Welke zaken komen er voor het VO op korte termijn op de rol?
Op de eerste plaats de Wet Toekomstig Pensioenen
(WTP).
Het kabinet heeft het concept van de WTP die zij had
doorgestuurd naar de Raad van State (RVS) teruggekregen eventueel met een advies en eventuele aanbevelingen. Hoe het kabinet de conceptwet heeft terugontvangen blijft vertrouwelijk. Het kabinet bekijkt
wat ze wel of niet verwerken in het concept en geeft
eind maart de concept wet WTP ter behandeling aan
de Tweede Kamer. Daarnaast geeft het kabinet de concept Wet tekst “Lagere Regelgeving” ter consultatie aan
“het Volk” voorgelegd, daarmee bedoel ik dat eenieder
op- of aanmerkingen kan aanleveren over dit concept.
Ook doet het me deugd te melden dat het VO aan het
bestuur van het Fonds gevraagd heeft om, ter ondersteuning aan het voor het VO voor het onderwerp WTP,
een externe deskundige in te mogen huren.
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Het bestuur is hiermede akkoord.
Het advies wordt uiteindelijk door het VO zelf gemaakt,
maar de externe deskundige ondersteunt ons hierbij,
vooral omdat de materie van de WTP niet alleen veel
onderwerpen behelst, maar ook complex en veelomvattend is. Uiteindelijk komt er een totaal ander en
nieuw pensioenstelsel.
Genoemd kunnen hier worden:
• Keuze Pensioencontract;
• Invaren;

•
•
•
•

Overbruggingsplan/transitieperiode;
Solidariteitsreserve;
Projectrendement.
En niet te vergeten de evenwichtig belangenafweging;
anders gezegd zijn b.v. de belangen van de gepensioneerden, bij o.a. het invaren, evenwichtig afgewogen!

Een volgende keer meer vanuit het VO!
Sjef Marcelis, lid VO namens BGV.

Wat is Koepel Gepensioneerden

K

oepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van
twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit
het bedrijfsleven, de overheid en
maatschappelijke organisaties en
80 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met
haar zusterorganisaties en ander
ouderenbelangenverenigingen behartigt Koepel Gepensioneerden
de belangen van de ruim 3 miljoen
pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere
relevante instanties.

beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

Koepel Gepensioneerden heeft een
grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine
verenigingen als grote, en niet alleen
verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en

Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de
(onbetaalde) medewerking van een
groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd
beschikbaar en maken gebruik van

De drie hoofdthema’s waarop Koepel Gepensioneerden zich richt zijn
Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen
(ZWW) en Inkomen en Koopkracht
en AOW. Centraal staat de materiële
belangenbehartiging voor gepensioneerden. Koepel Gepensioneerden is
ook actief op EU-niveau, onder meer
door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als
vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke
organisaties lid is.

de kennis en ervaring verworven in
de door hen, voorafgaand aan hun
pensionering, vervulde functies.
Bij Koepel Gepensioneerden is aangesloten FASv, de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen.
Bovendien werkt de Koepel Gepensioneerden intensief samen met
de landelijke ouderenorganisaties
KBO-Brabant, KBO-PCOB en NOOM.
Koepel Gepensioneerden is tevens
lid van AGE Europe, die de belangen
van ouderen op Europees niveau behartigt. Ook daarvoor zijn binnen Nederland samenwerkingsverbanden,
zoals met de ANBO, waarin Koepel
Gepensioneerden participeert.
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De Kameel (NS 20)

Opvallend inspectierijtuig van de NS

D

e Kameel deed sinds 1954
dienst als directie- en inspectierijtuig. Het rijtuig is bekend om
zijn bijzondere uiterlijk. Aan de
voor- en achterkant van de trein zit
een machinistencabine op het dak.
Reizigers kunnen onderin genieten
van een uitzicht dat in de meeste
treinen alleen is voorbehouden aan
machinisten. De twee bulten op het
dak zorgden voor de bijnaam ‘Kameel’.
De Kameel werd in 1954 speciaal gebouwd als inspectierijtuig voor de directie van NS. Zo kon de directie destijds de herstelwerkzaamheden van
het spoor tijdens de wederopbouwperiode controleren. Aan de voor- en
achterkant, op de plek waar normaal
de machinist zit, zijn twee vergaderruimtes voor elk veertien personen.
In het rijtuig is ook een keuken en
een werkkamer met telefoon. Voor
de machinist is aan beide kanten achter de vergadersalon een verhoogde
cabine. Door de dakkoepels (de bulten) had hij goed zicht op het spoor.

Het rijtuig werd op 31 mei 1954 afgeleverd door de Rotterdamse treinenbouwer Allen. De NS 20 – zoals de
Kameel officieel heet – is technisch
afgeleid van de Blauwe Engelen, de
dieseltreinen die de stoomtreinen
vervingen op de regionale lijnen.
Het rijtuig beschikt niet over koppelingen, waardoor het niet met ander
materieel te combineren is. Alleen
met een koppelboom, die aan een
oog voor op de kop bevestigd kan
worden, kan het rijtuig aan een andere trein gekoppeld worden om te
worden gesleept.
VIP-car
Het rijtuig was in de jaren zeventig
niet exclusief voorbehouden aan de
NS-directie, maar werd ook als VIP-car
verhuurd aan gezelschappen. De Kameel maakte sindsdien veel ritten in
binnen- en buitenland en vervoerde
hierdoor flink wat belangrijke gasten.
Van directies van andere bedrijven
tot staatshoofden en vorsten. Ook
de band Queen ging met de Kameel
naar een concert. Sinds het begin

van de jaren zeventig was de Kameel
te huur door externe partijen. Zo
werd hij onder andere ingezet voor
de 250e jubileumuitzending van het
muziekprogramma AVRO’s Toppop.
Revisies
Na opknapbeurten in de jaren 70 en
80 kreeg de Kameel in 2004-2005
een grote revisie. Hierbij is het interieur, de technische installatie en het
casco gereviseerd. Het rijtuig is in
de oorspronkelijke blauwe kleur geschilderd. Na deze werkzaamheden
is het rijtuig ingezet rondom de opening van het Spoorwegmuseum. Na
de opening is het rijtuig naar Tilburg
gegaan voor de technische revisie.
Tevens werd hier nieuwe apparatuur
voor de keuken ingebouwd. Medio
2008 is het rijtuig aan NS overgedragen en werd het weer gebruikt als
directierijtuig. De Kameel is officieel
aan het spoorwegmuseum overdragen.
Geschiedenismagazine Historiek

De Kameel (NS 20) - Foto: Spoorwegmuseum
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Materieel '64

M

at '64, afkorting voor Materieel '64, maakte deel uit van
het elektrisch materieel van de Nederlandse Spoorwegen. Het materieel bestond uit zelfstandige vieren tweedelige treinstellen, officieel
aangeduid als respectievelijk Plan T
en Plan V. De naam Mat '64 is een
niet-officiële benaming. Vaak werd
het materieel Standaard Stoptrein
genoemd. In de laatste dienstjaren
viel de naam Apekop ook wel, naar
analogie aan de bijnaam Hondekop
van Mat '54, maar Apekop is nooit
een breed gedragen bijnaam geweest. Het grote publiek verwarde
Mat '64 vaak met Mat '54, en noemde beide series Hondekop.

ste materieelserie van de NS, tot de
komst van de V-IRM. Een aantal treinstellen werd verhuurd aan en ingezet
door verschillende regionale vervoerders. Mat '64 is 55 jaar, van 1961

tot 2016, op het Nederlandse spoorwegnet in dienst geweest. Treinstel
876 is opgenomen in de collectie van
het Spoorwegmuseum en is rijvaardig.

Plan V was jarenlang, met 246 stuks
(alhoewel er maar 245 tegelijkertijd
aanwezig zijn geweest), de groot-

Noorwegen 2006 (1)

Europa kriskras

M

et familie in Twente en NoordBrabant leer je hoe je van je 'vrij
vervoer' goed gebruik moet maken.
Gé en ik stapten heel gemakkelijk in
de trein, maar ook waren de bus, de
boot en het vliegtuig geen vreemde
vervoersmiddelen voor ons.
Wij zwierven niet alleen door Nederland, maar heel Europa was ons
reisgebied. Soms met ons tweeën,
maar meestal met de Stichting 55+
uit Enschede. Zij organiseerden jaarlijks een tiental buitenlandse reizen,
waaruit gemakkelijk viel te kiezen.
Het waren pittige groepsreizen, soms
veertien dagen in tien verschillende
hotels en dagelijks excursies.

De reis naar Noorwegen was een
boot/bus reis.
In de Noordelijkste stad van Europa,
Hammerfest, meerde de boot af en
konden wij met een buisexcursie naar
de Noordkaap. Onderweg zouden
we kudden elanden tegen kunnen
komen. De enige eland die wij zagen
stond doodstil bij een boerderij. Het
was een geprepareerd exemplaar.
Bij een soort ANWB-winkel werd een
korte stop gemaakt. Op aanraden
van kennissen kocht Gé voor ons ieder een warme Noorse muts. Ik protesteerde: "Hoeft niet, ik draag nooit
iets." Gé zei niets en rekende beide
mutsen af.

Na een uurtje rijden bereikten wij de
parkeerplaats van echt Noord-Noorwegen. De toegang tot de Barentszzee ging natuurlijk gepaard met de
verkoop van een toegangskaartje.
Eenmaal binnen werden we geleid
naar een plateau met uitzicht op de
onafzienbare ijszee. Slechts een hek
scheidde ons van het kruiende en
kreunende ijs. Een stevige Noorden
wind blies bitterkoude lucht naar
ons. Wat was het hier koud!
"Gé waar is mijn mutje?!"stotterde ik.
Gé zei niets, maar gaf het mij met een
brede grijns.
Gerard Wiegerink
7

Cybercriminaliteit
Nederlanders voelen zich tegenwoordig veiliger op straat dan online, zo blijkt uit het onderzoek Veilig Online 2020
uitgevoerd in opdracht van de rijksoverheid. Dat gevoel van onveiligheid is voor een groot deel te wijten aan cybercriminaliteit, waarvan twee verschillende vormen bestaan: criminaliteit met computers als middel en met computers als
doelwit.
Wat is cybercriminaliteit?
De angst online wordt vooral veroorzaakt doordat deze
vorm van criminaliteit ‘gewoon’ op de eigen smartphone of computer binnenkomt en niet altijd direct
te herkennen is. Zo heeft tweederde van alle Nederlanders wel eens te maken gehad met phishingmails,
whatsappfraude of nepsms'jes van banken. Soms
wordt een phishing-poging herkend, maar heel veel
mensen worden toch slachtoffer, met soms duizenden euro’s schade. Dit is niet verwonderlijk, cybercrime neemt steeds professionelere vormen aan. Waar
phishingmails vroeger nog te herkennen waren aan
bijvoorbeeld spelfouten, zijn ze inmiddels haast niet
meer van echt te onderscheiden.
Tips om cybercrime te voorkomen
Digitale veiligheid is helaas niet te garanderen. U kunt
wel maatregelen nemen om de kans om slachtoffer
van cybercriminaliteit te worden zo klein mogelijk te
maken:
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer
updates zodra ze beschikbaar zijn
• Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers (apps die scripts tegenhouden die een virus kunnen bevatten)
• Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin -. Deze is voor u gemakkelijk te onthouden
en voor criminelen moeilijk te achterhalen. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op veiliginternetten.nl
• Door het instellen van een twee-stapsverificatie voeg
je een extra beveiligingslaag toe aan je e-mailaccount,
social media of clouddienst. Vaak wordt dan een toegangscode naar een vertrouwd apparaat van jou gestuurd om in te kunnen loggen. Hackers hebben dan
aan je gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet
meer genoeg om toegang tot je account of Cloud te
krijgen
• Klik niet zomaar op een link
• Geef nooit uw inloggegevens af
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• Bij een scheiding (werk of privé) moet u ook digitaal
scheiden: reset wachtwoorden en verbreek eventueel
gedeelde e-mailadressen en Cloud-accounts
• Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden (bijvoorbeeld foto’s, video’s, documenten enzovoort).
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Het is vandaag 6 maart als ik dit schrijf.
Na corona, heftige stormen en nu weer oorlog in Oekraïne. Dat we dit zouden meemaken hadden we toch
nooit kunnen bedenken.
De vraag die ons bezighoudt is: waarom? Helaas kan ik
er geen antwoord op geven en dat maakt het angstig
voor wat er komen gaat. Oorlog kent alleen maar verliezers, laten we hopen op een goede afloop.
Als het goed is hebben we op 14 maart onze eerste
soosmiddag van dit jaar gehad. In het volgende maandblad hoort u hoe het is geweest.
Verder is er geen ander nieuws te melden.
Dan wensen we alle jarigen een fijne dag en veel gezondheid. Iedereen het allerbeste en hopelijk zien we
elkaar in "De Terp".

Agenda

dat ze de andere bestuursleden, zo nodig, vervangt en
tevens de bingo zal leiden. Na de vergadering werd de
middag besloten met 3 spellen bingo, deze keer nog
onder leiding van Richard. Als u dit stukje proza zit te
lezen, is de paasviering met voorleesbingo en verloting
op donderdag 17 maart al achter de rug, daarover later
meer.
Meer nieuws om u te vertellen heb ik niet. Ik groet u
allen, mede namens de andere bestuursleden. Blijf gezond en neem de vierde vaccinatie, ik heb hiervoor al
een uitnodiging ontvangen. Ik hoop, dat de volgende
middagbijeenkomst door heel veel leden zal worden
bijgewoond. Laten we een gezonde vereniging blijven,
met zijn allen kunnen we hiervoor zorgen.
Kor Stuut

Apeldoorn
Geen nieuws te melden.

Herman Trots

Eindhoven

11 april en 9 mei
Groeten Hans van Westrienen

Amsterdam
Op donderdag 17 februari waren 19 personen, inclusief bestuur, aanwezig om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Alleen de voorzitter moest om persoonlijke redenen deze vergadering aan zich voorbij
laten gaan. Onze 2de voorzitter, Richard van Dijk, nam
de zware taak op zich om deze middag tot een goed
einde te brengen, wat hem trouwens goed gelukte. De
vergadering begon om 13.00 uur en 25 minuten later
was de hele agenda afgewerkt. Voorafgaand hieraan
werd eerst staande een ogenblik stilte in acht genomen
voor diegenen die ons in de achterliggende periode zijn
ontvallen. De kascommissie constateerde, dat de penningmeester goed op onze centen had gepast en stelde
daarom voor om hem decharge te verlenen; de aanwezige leden gingen hiermee akkoord. Het bestuur werd
versterkt met de benoeming van W(ilma) van den Eijnde-de Vries, eigenlijk niet zo verwonderlijk, daar zij toch
al veel vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht.
Haar functienaam is “reservebestuurslid”, wat inhoudt

Op het moment van schrijven zijn bijna alle covid-maatregelingen van de baan, Als u dit leest is ook de jaarvergadering geweest, daar kom ik de volgende maand
op terug. Op 12 april gaan we paaskienen voor mooie
prijzen, Let op u moet zich aan melden om te kienen,
zie de folder die u heeft ontvangen per mail of in de
brievenbus,

Agenda

We kunnen weer kaarten op de dinsdagmiddag en wel
op de volgende data:
5 april, 19 april en 26 april,
3 mei, 10 mei, 17 mei en 31 mei.
Vooraankondiging: op 24 mei is er een muziekmiddag,
u ontvangt nog een folder,
Tot de volgende keer, Jan Daverveld

Friesland
Hierbij de laatste bijdrage van Friesland voorjaar 2022.
Wij hopen u weer te ontmoeten op onze bijeenkomst
op 20 april a.s.
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We gaan deze middag een Chinees etentje organiseren.
Wel willen we dat u zich opgeeft voor deze middag, in
verband met aankoop van eten. Dit kan op het bekende
telefoon nr. wat in “Met Pensioen” staat. Het kan ook via
de e-mail vrieshilaard@ziggo.nl.
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen begroeten.
Tot ziens. Het bestuur.
de V.

Haarlem
De zon schijnt en ik krijg heerlijke voorjaarsgevoelens.
De coronamaatregelen zijn aan de kant geschoven en
het normale leven lijkt weer opgepakt te kunnen worden. Maar niets is minder waar; er zijn nu heel andere
problemen. De wereld staat in brand en nu met een idiote Rus die niks geeft om mensen, maar alleen bezig is
met macht. Laten we hopen dat deze situatie snel tot
het einde komt en help daar waar mogelijk. Steun de
mensen die moeten vluchten uit hun land en de moedige achterblijvers die vechten voor hun bestaan. Vandaag als ik dit schrijf is de grote actie van giro 555 en ik
hoop dat er heel veel geld voor alle hulp die er nodig is
wordt opgehaald.

voorbij; we mogen weer heel veel. Geen mondkapjes,
helaas alleen nog in het openbaar vervoer, geen controle op de QR-code. We zijn weer ‘vrij’. En dat merken we
in ons ‘clubhuis’ de Spuiklep. Er komen weer meer leden,
zowel van de SSOVH-sectie Senioren en onze eigen BGV
afdeling Heerlen. Helaas komen de leden uit het voormalige Sittard nog niet. Nog maar eens: we hebben elke
woensdagmiddag een inloop, vanaf 14.00 uur tot einde
16.30 uur. Wat houdt u tegen?
Nogmaals wil ik u erop wijzen dat onze afdeling samen met de Senioren op zondag 10 april een paasbrunch houden. U bent welkom vanaf 10.30 uur.
Graag wel even aanmelden. En introducees zijn welkom
tegen een kleine vergoeding.

Bingo middagen zijn op 6 april en 4 mei aanvang
13.30 uur.

Eerder las u in mijn stukje dat we weer ‘vrij’ zijn, maar
dat kunnen ze in Oekraïne helaas niet zeggen. Rusland
viel daar verrassend binnen. Ik had het persoonlijk niet
verwacht. Dit kon de heer Poetin toch niet menen? Helaas wel dus. Ook in Nederland gaan we de vele maatregelen die tegen de ‘Russische beer’ is ingesteld voelen.
Nu al stijgt de gas- en benzineprijs hard. Raar eigenlijk,
humanitaire crisissen in de wereld, Jemen, Mozambique, Nigeria, Zuid-Soedan, Burkina Faso, Ethiopië, Democratische Republiek Congo, Syrië en Afghanistan.
Maar uitgerekend een voormalig Warschaupactland,
dat weliswaar nu een andere koers vaart, grijpt mij aan
wat er gebeurt. Bij u ook? In alle eerder genoemde landen vluchten mensen en verliezen hun huis en spullen.
Net als in Oekraïne. En toch staat de televisie bijna de
hele dag aan. Zelf doe ik ook ‘heldhaftig’ protesteren,
heb op mijn Facebook foto een vlaggetje van Oekraïne
geplaatst. Het zal geen indruk maken in Rusland. Succes
met het invullen van uw belastingaangifte 2021. Frans
Evers f-evers@home.nl 0651358831, voor het aanmelden van de paasbrunch.

Het bestuur Paul van Hout/ Ria luisini

Frans Evers

Afgelopen week konden we met een kleine groep ondanks de ellende in de wereld een gezellige bingomiddag hebben en daar moeten we van genieten. Verder
is er weinig nieuws en ik hoop dat we elkaar weer ontmoeten op de volgende middagen in april en de laatste
voor de zomer in mei.
Blijf allen optimistisch en geniet van het voorjaar.

Heerlen

Oost Gelderland

Weer een nieuwe maand. Vandaag is het 1 maart. Kunnen we weer aan de slag met het invullen van de belastingaangifte 2021. Veel heeft de Belastingdienst al voor
ons ingevuld. Of het goed is? Geen idee, maar we kijken
het toch kritisch na? Na het vele nieuws en informatie
over de AOW die we in de afgelopen Met Pensioenen
mochten ontvangen en lezen, is het toch in ons voordeel besloten, geen ontkoppeling. Natuurlijk hielpen de
vele demonstraties en berichten in de vele media daarbij, maar ook de leden van de Eerste Kamer. Zij wezen
het ballontje van de regering naar de prullenbak. Gelukkig is de pandemie of hoe de varianten op het twee jaar
geleden begonnen Covid-19 nu ook wordt genoemd

Als ik dit schrijf is het 2 maart en hebben we net onze
eerste bijeenkomst van dit jaar achter de rug. Dit inclusief onze ledenjaarvergadering.
Allereerst feliciteren wij alle jarigen in de maand april
en wensen alle zieken van harte beterschap. Om 13.45
uur was allereerst de ledenjaarvergadering aan de
beurt. Aanwezig 32 leden. Dit is 25 % van al onze leden. De saamhorigheid komt gelukkig weer terug. Na
behandeling, met eventuele wijzigingen der notulen, is
het volgende resultaat uit de bus gekomen: Constant
Barendsen is voor drie jaar gekozen als penningmeester. Rikie Bontsema-Brilleman als 2e penningmeester,
was1e penningmeester. t/m 01-03-2022. Uinko Scholte
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bestuurslid, was tevens 2e penningmeester. t/m 01-032022. Ben Brookman en Jannie Kreulen-Meekhof zijn
ook weer voor drie jaar herkozen als voorzitter en Jannie Kreulen is weer herkozen als bestuurslid/ 2e voorzitter. De functie van secretaris is ondanks herhaaldelijke
uitvraag, nog steeds vacant!
Aub. kom dit gezellige team versterken, u krijgt hier absoluut geen spijt van. De kascommissie bestaande uit:
Martin van den Kamp en de spreker Wilbert Horsting,
las het verslag van de kascontrole voor en stelde de
leden voor om de penningmeester en het afdelingsbestuur décharge te verlenen voor het de door hem en het
bestuur gevoerde beleid. Dit verslag werd besloten met
een luid applaus door alle aanwezigen. Na de jaarvergadering en twee rondes bingo met prachtige prijzen
werd deze dag om 16.00 uur tevreden en voldaan afgesloten.
Op 4 mei, 7 sept., 5 okt., 2 nov., en 7 dec. starten onze
bijeenkomsten al om 13.00 uur, dit is voor onze kaarters.
Paasbingo 13 april met vooraf een overheerlijke
brunch. Er is nog plaats voor enkele leden van de BGV
en SSVZ en niet-leden. Haast u want vol is vol! U kunt
zich t/m 6 april nog telefonisch opgeven bij Rikie Bont-

sema-Brilleman, telefoon 0612863434. Gaarne de betaling van € 12,50 pp. overmaken op NL 66 INGB 0003
5073 22 t.n.v. BGV afd. Oost Gelderland ovv. paasbingo.
(heeft u dieetwensen, geef dit dan bij uw opgave gelijktijdig door).
Busreis naar Zandsculpturenfestijn te Garderen op 21
september.
Minimum 30 deelnemers, maximum 54 deelnemers, vol
is vol! Zoals beloofd volgt nu een uiteenzetting over de
busreis. Vertrek 10.45 uur vanaf het busstation Zutphen
en/of om 10.55 uur van de Parkeerplaats(achterzijde)
van de Hanzehal. Circa 12.00-13.00 uur een eenvoudige lunch, van 13.00-15.30 uur ronddwalen langs alle
zandsculpturen met als thema: ”Onze Vaderlandsche
Geschiedenis”. Uiteraard is dit park rolstoel- en rollatorvriendelijk, met voldoende rustplaatsen. Om 15.30 uur
vertrek richting het SSVZ-lokaal te Zutphen voor een
borreluurtje, met aansluitend een koud/warm buffet.
Einde van deze prachtige dag 20.00 uur. Kosten voor
BGV/SSVZ leden € 38,00 pp. Niet BGV/SSVZ leden
€ 52,00 pp. Opgave voor 1 juli a.s. door overmaking van
het bedrag op IBAN-rekening nummer: NL66 INGB 0003
50722 t.n.v. BGV Afdeling Oost Gelderland ovv. busreis
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Garderen, vertrekplaats en eventuele dieetwensen.
Bij onvoldoende deelname op 9 juli, wordt het reeds
betaalde bedrag z.s.m. terugbetaald. U kunt zich ook
opgeven en-/of contant betalen tijdens een van de bijeenkomsten op 13 april of 4 mei bij: Rikie Bontsema-Brilleman, telefoonnummer: 0612863434. Voor meer informatie C.H. Barendsen, tel. 0626370545 of 0575472926.
Namens het afdelingsbestuur, uw penningmeester
Constant Barendsen

Rotterdam / Den Haag
Hoera, hoera. We mogen weer onbelemmerd bij elkaar
komen; er zijn geen beperkingen meer in de Poort. Jaap
en Kees hebben zoveel mogelijk leden gebeld met de
mededeling dat we op 15 februari weer gingen starten
met de contactmiddagen. Eén voor één kwamen de leden binnendruppelen, uiteindelijk waren er 22 leden
aanwezig. Hier en daar een praatje gemaakt hoe het
ging met ieders welzijn. Om half twee opende ik voor
de eerste keer dit jaar de middag met een wat uitgebreid welkomstwoord en een kleine uitleg wat we van
plan zijn t.a.v. de bingo. Ons voorstel was om de eerste
prijs (de zware boodschappentassen) te laten vervallen
en in plaats daarvan een VVV-waardebon te verstrekken
ter waarde van € 25. Deze eerste middag waren er uitsluitend cadeaubonnen te winnen en de penningmeester opende haar goed gevulde geldbuidel en de leden
mochten hun knip dichthouden. Voordat we begonnen
kregen de leden als verrassing een “gou-den Ferrero”.
(Neen, geen Ferrari). In de pauze en vóór de tweede
bingo heb ik de penningmeester even naar voren geroepen. Ze is in maart aftredend en heeft zich voor een
verdere termijn niet meer beschikbaar gesteld. In principe zou ze dit tijdelijk voor drie jaar doen maar het zijn
er vijf geworden. Na een toespraakje van mij namen we
officieus afscheid van haar. Met een cadeaubon en een
mooi boeket bloemen werd zij ook namens de leden
bedankt voor haar inzet en werkzaamheden gedurende
deze jaren. Waarom officieus? In maart is de jaarvergadering (dat gaat niet door), dat is dan het einde van
haar termijn maar Lenie en ik zijn een weekje weg en in
april is Elly met vakantie. Zou beetje raar zijn als wij er in
maart niet zijn en zij aftreedt. Dus, we hebben een nieuwe penningmeester nodig. Ik heb aan Elly gevraagd of
zij er veel werk aan heeft. Antwoord: "Weinig, eenmaal
per maand ongeveer twee uurtjes. Verder niet veel. En het
wordt nu nog makkelijker, in de Poort kan ik pinnen. Dus
weinig contant geld“. Ze blijft ons nog even ondersteunen, maar op 1 juni is het echt over. Dus de vraag vanuit
het bestuur is: Wie van onze leden wil zich beschikbaar
stellen/heeft interesse om de penningmeester op te
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volgen om het bestuur weer compleet te maken?
Het probleem dat zich gaat voor-doen is, als er niemand
komt, het bestuur van de afdeling Rotterdam mogelijk
opgeheven wordt. Het totale ledenbestand van Rotterdam-den Haag blijft wel intact. Maar er komen dan
geen contactdagen in de Poort en geen mededelingen
in het blad MP. Lenie en ik gaan het absoluut niet doen,
het is ook niet goed dat een echtpaar samen de drie
belangrijkste in een bestuur gaan vervullen. Dus beste
leden, wie meldt zich? Zoveel werk is het niet. Rest mij
nog ieder die jarig is maart te feliciteren en de zieke medemens beterschap toe te wensen. De volgende contactmiddag is 19 april
Cor Voorderhaak, vz

Twente
Met gemengde gevoelens schrijf ik een stukje in ons
blad. Wij hunkeren naar een normaal leven na de corona en in de Oekraïne hunkeren ze naar een “staakt
het vuren!” en wij met hen. Niemand snapt er hoe één
persoon dit kan veroorzaken en niemand hem aan kan
pakken. We zijn in gedachten bij hen.
Bij het uitkomen van deze editie heeft onze muzikale
middag al plaatsgevonden. Zangeres Trea heeft ons een
plezierige middag bezorgd waar nog lang over gesproken zal worden. Een heerlijke middag waar ook fijn kon
worden meegezongen met de muziek van vroeger en
nu.
Zoals de vorige keer vermeld heeft onze jaarvergadering plaatsgevonden. In deze algemene ledenvergadering melden zich geen mensen die ons in het bestuur
wilden ondersteunen. Enkele dagen later bood zich iemand aan en die ons wilde ondersteunen. Hier waren
we heel blij mee. Dit zal in de volgende bijeenkomst
door de leden geaccepteerd moeten worden. Een positief bericht dus. Samen staan we sterk.
Ook was er al veel animo om met ons uitstapje mee te
gaan op 18 mei a.s., waar naar toe blijft nog even een
verrassing. Iedereen roept “fijn dat het door kan gaan!”
We blijven duimen dat het zo blijft.
We hunkeren zo naar “het normale” en hopen dat
het weer normaal wordt. U kunt zich opgeven bij
Zwaan Stassen: zkstassen@gmail.com of telefonisch:
0742428810. Er zijn nog plaatsen vrij.
We zien u allen graag op de bijeenkomst van 20 april,
de grote Bing, bovenstaande busreis en op 15 juni op
de jaarlijkse BBQ.
Opgave hiervoor bij Leis Bos of Zwaan Stassen. Een inschrijflijst hiervoor zal op één van onze bijeenkomsten
voorbij komen.
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Wij wensen de zieken een spoedig herstel indien mogelijk en alle jarigen een fijne verjaardag.

CADEAUBON

Namens het bestuur, Zwaan Stassen

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:

Utrecht

€ 5,-

Op onze oproep om nieuwe leden voor onze kaartclub
hebben wij nog maar weinig respons gehad. Daarom
herhalen wij deze oproep. Heeft u zin om te klaverjassen of te jokeren dan kunt u bij ons terecht op dinsdagmiddag van 13.00 uur tot circa 16.00 uur in buurthuis
“De Beatrix” prinses Beatrixlaan 2a te Utrecht. Heeft u
belangstelling bel dan Hans Groen 06-82117851 of
Etta Eleveld 06-40714947 of stuur een mail naar hamagroen@planet.nl of aeleveld@kpnmail.nl.
Tenslotte wenst het bestuur alle zieken “Beterschap en
een spoedig Herstel” en de jarigen in de maand april
“Hartelijk Gefeliciteerd met uw verjaardag”. Maak er als
vanouds en mooie dag van.
Het afdelingsbestuur

Venlo
Het is nu begin maart en over 14 dagen hebben we onze
jaarvergadering met aansluitend kienen. Er is niet veel
te vergaderen maar dan zitten we weer in het schema
wat door de corona totaal in de war is gekomen. En dan
kunnen we wat langer kienen.
Op de oproep om het bestuur te komen versterken,
nieuwe bestuursleden dus, heeft tot nu toe nog helaas
niemand gereageerd.
We blijven vragen want het zou jammer zijn als een
van de actiefste afdelingen gaat slapen bij gebrek aan
menskracht, zeker nu we de coronamaatregelen achter
de rug hebben en weer alles mag. Laten we hopen dat
alsnog iemand zich voor of tijdens de jaarvergadering
heeft aangemeld.
Dinsdag 19 april wordt een brunch georganiseerd in t’
Wonder aanvang 12.30 uur, zaal open 12.00 uur.
Kosten: € 13,50 per persoon te voldoen op rekeningnummer
NL58 INGB 0002 2877 88 t.n.v. BGV. Afdeling Venlo.
De brunch met soep, warm vlees, en heel veel lekkers is inclusief koffie en/of thee.
Opgeven vóór 15 april.
Met het jaarprogramma zijn we druk bezig enkele dingen die we op het programma willen zetten zijn.
Jocus Museum met vooraf een kleine lunch op 17 mei
aanvang rond 12.00 uur.

In juni???
Politiemuseum daarna ergens soep eten in oktober.
Etentje valuas in november.
Kerstdiner in december.
Lees Met Pensioen goed, daarin wordt alles duidelijk
uitgelegd over de activiteiten in Venlo.
Als jullie leuke ideeën hebben en eventueel willen uitwerken zijn die van harte welkom.
Wij hopen op een grote opkomst bij de activiteiten en
wensen iedereen een mooie
stralende lente en zomertijd. Tot de volgende met pensioen.
Martien

Zuid West
Het is weer tijd om het afdelingsnieuws van de BGV
Zuidwest te schrijven voor de maand april. Ik moet beginnen met een toch wel zeer teleurstellende mededeling over de bijeenkomst in februari. We mochten
eindelijk weer eens normaal aan de bak en het bestuur
hoopte daarom op een normale opkomst van de leden
om er weer eens ouderwets tegen aan te gaan. Maar
wat bleek er waren houd u vast …11 leden buiten
het bestuur op komen dagen en was de zaal dus bijna
leeg. Wat is er aan de hand in de afdeling Zuidwest? Is
er geen interesse meer in het samenkomen? Moeten wij
voor zo weinig animo de contactbijeenkomsten organiseren? Als jullie ons zo in de kou laten staan dan gaat
ook hier langzaam het licht uit. Mensen laat ons niet in
ons hemd staan!
In overleg met het hoofdbestuur is er besloten om dit
jaar geen algemene ledenvergadering te houden, dit
kon ik niet meer in Met Pensioen kwijt want de kopij
voor februari moest ik voor 7 januari inleveren, dus konden we doorgaan met het spelen van het bingospel.
Door de geringe opkomst kwam de loterij te vervallen.
Jammer dus voor de mensen die toch de moeite hadden genomen om te komen.
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Maar nu toch iets positiever nieuws. Donderdag 14 april
is de volgende bijeenkomst en wel in het teken van
Pasen. Daar de kerstbijeenkomst afgelopen december
door corona niet door kon gaan hebben we gedacht in
deze bijeenkomst iets extra’s te doen. Een aantal leden
had zich al voor de kerst ingeschreven en een bijdrage
betaald en deze leden hebben we gevraagd deze te laten staan voor de paasbijeenkomst. We gaan ervan uit
dat deze leden wel naar deze bijeenkomst op 14 april
komen. Mocht dit niet het geval zijn laat het dan telefonisch zo spoedig mogelijk weten (voor 6 april) aan
Rianne Timmers 0165-532064 zodat wij weten wie er
komt. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven en u
wilt toch deelnemen laat het dan voor 6 april weten aan
Rianne. De bijdrage voor deze middag is € 2,50 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.
Hopelijk hebben we op donderdag 14 april een grote
opkomst, het bestuur wacht in spanning af.

Agenda

donderdag 14 april in het teken van Pasen aanvang
13.30 uur
donderdag 12 mei aanvang 13.30 uur
donderdag 8 september aanvang 13.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle
Een eng mannetje uit Moskou is momenteel bezig om
in heel Europa in de belangstelling te laten staan. Helaas niet positief en dat zal voorlopig ook wel niet veran-

deren. Mijn geboortejaar is 1946 en ik prijsde mij altijd
gelukkig om nooit direct bij een oorlog betrokken te
zijn geweest. Wel militaire kennissen die vochten in Irak
en Afghanistan, maar dat is dan altijd nog wel de “ver
van mijn bed show”. Dit is anders. Ik heb geen glazen
bol en hoe de toestand is op het moment dat u dit blad
ontvangt blijft koffiedik kijken. Voorlopig verandert er
niets aan de plannen die we hebben voor onze afdeling.
De soosmiddagen gaan gewoon door.
Op de jaarvergadering zijn de aftredende bestuursleden herkozen en we blijven plannen maken voor de
toekomst. Ook in Zwolle maken we zorgen over het ledenaantal. Er komt niets bij en er gaat alleen maar af.
De eerstvolgende soosmiddag is 6 april. Deze middag
willen we afsluiten met een buffetje van de chinees. Uiteraard moeten wij dit bestellen en dienen daarom te
weten hoeveel deelnemers hiervan gebruik willen maken. Opgeven is dus noodzakelijk en dat kan bij de penningmeester (A. Dekker) via de telefoon (038 4538989)
of via zijn mail a.dekker31@gmail.com. Opgave moet
uiterlijk drie dagen voor de soosmiddag gedaan zijn,
dat is daarom uiterlijk 3 april. Voor deelnemers die zich
op de soosmiddag van maart hebben opgegeven en
betaald, is dit niet meer nodig.
De kosten voor dit buffet zijn € 5.
We sluiten het seizoen af op 4 mei. Dit alles onder
voorbehoud van overheidsmaatregelen.
Blijf voorzichtig en zorg dat we u allemaal weer gezond
op onze middagen zien.
Namens het bestuur, Jan Post

Adreslijst van de afdelingssecretariaten
Afdeling

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

Alkmaar
Amsterdam
Apeldoorn
Eindhoven
Friesland
Groningen
Haarlem
Heerlen
Maastricht
Rotterdam-Den Haag
Twente
Utrecht
Venlo
Zuid-West
Oost Gelderland
Zwolle

H. van Westrienen
K.H. Stuut
H. Trots
J.J. Daverveld
K. de Vries
J.v.Dijk
J.P. van Hout
F. Evers
H. Spits
C.S. Voorderhaak
Mw. L. Bos-Ubbing
A. Eleveld
Martien van Dijk
A. Vercruijssen
Vacature
J.Wolters

Hasselaarsweg 12
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Baden Powellstraat 17
Gouverneurstraat 53
Weth. Broersstraat 3
Noordendijk 49
Sloetsweg 192H
Rijsenborch 33
De Schansgraaf 4
Amethistdijk 31

1704 DW
1566 SX
7315 DH
5624 GK
9027 BC
9602 ML
2037 SL
6411 XG
6245 JA
3311RM
7556 HV
4132 HK
5922 DB
4706 AR

Heerhugowaard
Assendelft
Apeldoorn
Eindhoven
Hilaard
Hoogezand
Haarlem
Heerlen
Eijsden
Dordrecht
Hengelo
Vianen
Venlo
Roosendaal

072-5346959
075-6213271
06-21485486
06-22981689
058-2519467
0598-320974
06 16260722
06-51358831
043-4093564
06-44358396
074-2428726
06-40714947
077-3825618
0165-536322

Ereprijsweg 4

8042 GM

Zwolle

038-4212311
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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: defiscalehulp.bgv@gmail.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 2022
Sluiting kopij 8 apr. 2022
Verschijningsdatum 2 mei 2022
Nummer juni/juli 2022
Sluiting kopij 9 mei 2022
Verschijningsdatum 30 mei 2022

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing 2 - Fractie
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:

J. Melssen
Nijmegen

Van

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

ficiat!

pro
harte

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 Rail & OV 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

