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Bilthoven: 8 februari 2013. 
 
Ons kenmerk:  5de mailing, februari 2013. 
 
 
 
Beste  BNPF Pensioengerechtigden, 
 
 
Onlangs heeft U van de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam een brief ontvangen met de 
twee kandidaten voor de vacature van vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in 
het bestuur van deze stichting. 
Zoals U zich ongetwijfeld nog zult herinneren, heeft de voorzitter, op de 
oprichtingsvergadering van de Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam 
Pensioenfonds ( V.v.P.-BNPf) op 16 januari  jl.,  beide kandidaten de gelegenheid gegeven 
zich te presenteren aan de  daar aanwezige leden. 
Na de presentatie van de twee kandidaten heeft het bestuur U uitgelegd waarom zij de 
kandidatuur van de heer W. Hubeek steunt. 
Als U het stembiljet nog niet heeft ingevuld en teruggestuurd dan verzoeken wij U dringend 
dit zo spoedig mogelijk te doen. Zodat de kandidaat die de pensioengerechtigden in het 
bestuur van de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam vertegenwoordigt, zitting neemt met 
grote steun van de mensen die hij vertegenwoordigt. 
 
Verder wil ik U er nog op wijzen dat gedurende deze zelfde oprichtingsvergadering er door 
het bestuur gevraagd is of leden die een Rechtsbijstand verzekering hebben met een 
Inkomens Module in hun polis, dit zouden willen melden bij het secretariaat. 
Tot op heden hebben zich slechts een paar leden gemeld vandaar dat wij U hierbij nogmaals 
vragen te kijken of U een dergelijke verzekering heeft en zo ja of U ons daarvan op de 
hoogte zou willen stellen. 
U hoeft zich beslist geen zorgen te maken dat de vereniging, zonder uw toestemming, 
gebruik maakt van uw verzekering. 
 
Tot slot kan ik U melden dat de vereniging in afwachting is van de antwoorden op onze 
talrijke vragen aan het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam ( zie onze 4de 
mailing). 
Nadat wij die antwoorden ontvangen hebben, zullen wij u een kopie van de antwoorden 
d.m.v. een mailing toesturen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van de V.v.P.-BNPf 
 
 
 
 


