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Beste BNPF pensioengerechtigden,
U heeft positief gereageerd op onze flyer om lid te worden van de Vereniging van Pensioengerechtigden van het
Ballast Nedam Pensioenfonds ( VvP ).
Mede dank zij de medewerking van het pensioenbureau zijn er nu meer dan 500 toezeggingen gedaan om door te
gaan met de oprichting van de VvP. Het merendeel van de toezeggingen kwam via email en een klein deel met de
reguliere post.
Er is inmiddels een voorlopig bestuur samengesteld bestaande uit de ondergetekenden. Zij zijn vanaf heden
verantwoordelijk voor de voorbereidende activiteiten voor de formele algemene oprichtingsvergadering waarvoor u
binnenkort een uitnodiging zult ontvangen.
Deze vergadering is voorlopig gepland op 16 januari 2013, om 14.00 uur op een locatie centraal gelegen in het land.
U krijgt binnenkort informatie met nadere details betreffende de juiste datum, tijd en plaats en agenda.
In de oprichtingsvergadering zal een verkiezing plaats vinden van het definitieve bestuur. Er hebben zich voldoende
kandidaten aangemeld met een financiële achtergrond en tevens kennis van pensioenzaken. Enkelen van ons
bemoeien zich in de komende tijd met het benaderen van kandidaten voor de diverse bestuursfuncties.
In de vergadering zullen de concept statuten, het huishoudelijk reglement en de begroting aan u ter goedkeuring
worden voorgelegd en zal er uiteraard aandacht worden besteed aan de kortingsperikelen en de mogelijke
voorstellen van Ballast Nedam om de relevante artikelen van het pensioenreglement aan te passen.
Wij beseffen dat op deze korte termijn waarschijnlijk weinig verbeterd kan worden voor onze doelgroep. Echter zijn
wij ervan overtuigd dat wij op de langere termijn onze belangen duidelijk in het voetlicht kunnen brengen.
Er is reeds overleg met de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en wij gaan
tevens overleg voeren met Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) die nog meer
specialistisch gericht is op pensioenzaken. Lidmaatschap
van een dergelijke organisatie zal op de
oprichtingsvergadering worden besproken en mogelijk besloten.
Inmiddels hebben wij vernomen dat de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het BNPF bestuur, Arie
Kok, om gezondheidsredenen is afgetreden. Het BNPF heeft ons reeds geïnformeerd dat zij een kandidaat zullen
voorstellen. De VvP is van mening dat de belangrijkste en tot op heden de enige vertegenwoordiger van de
vereniging in het BNPF bestuur een kandidaat moet zijn met ervaring en kennis in de pensioenwereld en ervaring
met bestuurlijke taken. Wij zullen op korte termijn de door de VvP geselecteerde kandidaat aan u voorstellen.
Tevens zullen wij u zo gauw als het banknummer van de VvP bekend is een verzoek doen tot betaling van de eerste
jaarcontributie, die is vastgesteld op € 20,00 en éénmalig € 5,00 oprichtingskosten. Want zonder betaling kunnen
wij weinig beginnen.
Tenslotte, met hoe meer leden wij zijn, hoe sterker wij staan en kunnen wij onze gezamenlijke belangen beter
behartigen.
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