VvP-BNPf

Vereniging van Pensioengerechtigden
van het Ballast Nedam Pensioenfonds

15 December , 2012
Referentie; 2de mailing, December 2012
Beste BNPF Pensioengerechtigden,
In vervolg op onze november brief zijn wij verheugd u te kunnen meedelen dat een aantal
formaliteiten in verband met de oprichting inmiddels zijn afgerond:
•
•
•

•

De datum van de oprichtingsvergadering is definitief vastgesteld op 16 januari, om 14.00
uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Locatie “Partycentrum De Wilgenplas”, Maarsseveensevaart
7c 3601 CC Maarssen. ( www.wilgenplas.nl )
De concept statuten zijn gecontroleerd door de notaris en u treft ze hierbij als bijlage aan. In
de vergadering van 16 januari staan ze op de agenda ter goedkeuring.
De bankrekening van de VvP is bekend en wij verzoeken u vriendelijk om een machtiging tot
betaling van de contributie aan ons te zenden of de contributie per bank over te maken. Zie
bijlage formulier.
De KvK registratie, antwoordnummer en mailadres zijn geregeld. Zie voetnoot van deze
brief.

Begin januari 2013 krijgt u een definitieve uitnodiging met daarin de voorgestelde kandidaten voor
het definitieve bestuur. Er wordt op het ogenblik contact opgenomen met diegenen die zich in
principe bereid hebben verklaard om zitting te nemen in het definitieve bestuur.
De voorlopige agenda van de oprichtingsvergadering is als volgt :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening en welkom
Introductie voorlopig bestuur
Ingekomen en uitgaande stukken
Ledenbestand
Behandeling begroting en contributie 2013.
Voorstel en installatie definitief bestuur
Goedkeuring statuten ( Nb goedkeuring van het huishoudelijk regelement in de volgende
vergadering)
Vacature pensioengerechtigde in het BNPF bestuur
Lidmaatschap koepelorganisatie
Stand van zaken BNPf kortingsplannen
Stand van zaken Ballast Nedam plan tot aanpassing van het pensioenreglement.
Volgende vergadering en rondvraag

Met vriendelijke groeten,
Het voorlopig bestuur van de VvP-BNPf

Bijlagen; Jaarlijkse contributie plus concept Statuten
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VvP-BNPf

Vereniging van Pensioengerechtigden
van het Ballast Nedam Pensioenfonds

Bijlage bij brief VvP van 15 december 2012 aan leden Jaarlijkse contributie.
De jaarlijkse contributie is door het voorlopige bestuur vastgesteld op € 20,00 per jaar.
De begroting zal op de oprichtingsvergadering worden voorgelegd.
In verband met opstartkosten moeten wij de eerste bijdrage verhogen met € 5,00 tot € 25,00 voor
2013.
Wij verzoeken u de Vereniging een machtiging te verstrekken voor het incasseren van dit bedrag
door onderstaand formulier in te vullen en te ondertekenen.
Mocht in de volgende jaren een lager bedrag voldoende zijn, dan wordt het te incasseren bedrag
aangepast.
Vaststelling van de contributie vindt altijd plaats in de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
U kunt de incasso beëindigen door een schriftelijke, elektronische of telefonische mededeling te
doen aan de penningmeester of de secretaris.
Door uw medewerking te geven aan incasso verlicht u de werkzaamheden van
penningmeester/ledenadministratie aanmerkelijk. Tenslotte doen ook zij het verenigingswerk op
vrijwillige basis.
Mocht u toch nog beslissen rechtstreeks te willen betalen dan gaarne € 25,00 overmaken op
rekening nr. 558.840.434 ten name van VvP-BNPF, onder vermelding van contributie 2013.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hierbij machtig ik de Vereniging van Pensioengerechtigden ( VvP ) van het Ballast Nedam
Pensioenfonds tot wederopzegging tot jaarlijks incasso van de contributie ten bedrage van € 20.-,
ingaande 01-01-2014. Tevens machtig ik de VvP eenmalig € 25,00 af te schrijven, zijnde de
contributie voor het jaar 2013. Het is mij bekend dat ik het recht heb de incasso binnen 30 dagen na
afschrijving te herroepen volgens de gebruikelijke bancaire procedures. Het totaalbedrag kan
worden afgeschreven van de beneden ingevulde op naam gestelde rekening.

Naam

………………………………………….

Initialen

………………………………

Adres

………………………………………….

Woonplaats

………………………………

Postcode

………………………………………….

Rekeningnr. (giro/bank) ………………………………

Datum

………………………………………….

Handtekening

………………………………

Ingevuld formulier zonder postzegel zenden naar de:
Vereniging van Pensioengerechtigden van BNPF
Antwoordnummer 3237
Postcode 3720 VB Bilthoven.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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