VvP-BNPf

Vereniging van Pensioengerechtigden
van het Ballast Nedam Pensioenfonds

Bilthoven: 8 Maart 2013.
Ons kenmerk: 20130306/jd/6de mailing.

Beste BNPF Pensioengerechtigden,
Midden februari ontvingen wij van de Stichting Ballast Nedam Pensioenfonds antwoord op
onze vragen.
Hierbij stuur ik U een kopie van de antwoorden en na het lezen ervan zal U net als wij
teleurgesteld zijn over het niveau van de ontvangen antwoorden.
Deze teleurstellende reactie van de Stichting Ballast Nedam Pensioenfonds is door het
bestuur van de vereniging besproken op onze maandelijkse bestuursvergadering.
Het bestuur heeft als gevolg hiervan besloten nogmaals een brief aan de Stichting Ballast
nedam pensioenfonds te sturen, maar nu gefocusd op de volgende vier kernpunten;
A) Overleg met BNPF om zo spoedig mogelijk tot een deelnemersraad te komen.
B) Afzien van de korting van 7% voor gepensioneerden per 1 April aanstaande
C) Het schrappen van de wijzigingen tot niet-teruggave van kortingen in het
Pensioenregelement
D) Overleg over het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de neergang van
ons Pensioenfonds.
Deze brief is op 6 Maart verstuurd en wij wachten op een reactie van de Stichting Ballast
nedam Pensioenfonds.
Verder zend ik U bij deze 6de mailing de concept Notulen van de Algemene
Ledenvergadering ( Oprichtingsvergadering) van onze vereniging.
Deze Notulen zullen ter goedkeuring van de leden op de volgende ALV worden aangeboden.
U begrijpt dat de vereniging nog steeds zeer geintresseerd is om van haar leden informatie
te krijgen als zij beschikken over een rechtsbijstand verzekering, wij hebben van sommige
leden een reactie gekregen maar roepen u nogmaals op te na te kijken of u zo’n verzekering
heeft en wel specifiek met een Inkomen’s module.
Wij houden U op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de V.v.P.-BNPf
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