VvP-BNPf

Vereniging van Pensioengerechtigden
van het Ballast Nedam Pensioenfonds

Bilthoven: juli 2013.
Ons kenmerk: 20130715/cw/jd/8de mailing.

Onderwerp : Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 28 augustus 2013.

Beste BNPF Pensioengerechtigde,
Zoals reeds vermeld in onze 7de mailingvan 15 mei j.l. is de algemene ledenvergadering van
onze vereniging vastgesteld op 28 augustus 2013, aanvang 14.00uur, zaal open 13.00 uur.
Locatie :
Parkeren:
Bereikbaarheid

Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60 (Hoek Amsterdamse Straatweg)
Te Maarssen.
Op het Harmonieplein of in de straten rondom het kerkcentrum
Vanaf station Maarsssen met buslijn 36, uitstappen halte Raadhuisstraat
Vanaf Station Utrecht CS met buslijn 120, uitstappen halte Maarssendorp

Bijgevoegd treft u de voorlopige agenda aan voor deze Algemene Leden Vergadering.De
concept notulen van onze oprichtingsvergadering werden u reeds als bijlage bij onze 6de
mailing op 8 maart j.l. toegezonden. U kunt deze concept notulen ook vinden op onze
website.
Zoals U kunt lezen in de agenda zal aan de vergadering goedkeuring worden gevraagd voor
het Huishoudelijk Reglement, een kopie van het concept huishoudelijk reglement kunt u ook
vinden op de website van de vereniging. ( www.vvp-bnpf.nl)
In de 7de mailing hebben wij u om uw mening gevraagd over het toelaten van de zgn
“Premie-vrijen” tot onze vereniging. Daar er door geen van de leden bezwaar is gemaakt
hebben wij een verandering van de statuten voorbereid, de veranderingen in de tekst zijn
minmaal en ook voor deze veranderingen in de statuten zal uw goedkeuring worden
gevraagd.
Artikel 3.1 uitbreiden met;
“d. De gewezen werknemers door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen
pensioen meer wordt verworven en die een pensioenafspraak hebben behouden jegens
het pensioenfonds “
En het oude artikel 3.1.d wordt artikel 3.1.e waarbij de tekst als volgt wordt aangepast
” de nabestaande van de onder a, b, c, en d genoemden...etc etc ”
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In de vergadering zal, na de behandeling van de algemene verenigingszaken , uitgebreid
aandacht worden besteed aan de gevolgen van de door de Stichting Ballast Nedam
Pensioenfonds genomen besluiten en onze mogelijkheden om daarop invloed uit te
oefenen.
Er is in de afgelopen maanden veel overleg geweest met de Stichting Ballast Nedam
Pensioenfonds en haar adviseurs, de KNVG en met onze actuariële adviseur, de heer A. Kool,
die momenteel een standpunt aan het bepalen is dat hij komt toelichten tijdens de
vergadering.
Uiteraard zal er veel ruimte zijn voor het beantwoorden van vragen De vragen die ons in de
afgelopen periode via email hebben bereikt zullen worden behandeld, maar u kunt
natuurlijk nog steeds schriftelijke vragen stellen, liefst per email, die dan op de vergadering
zullen worden beantwoord.
Zoals reeds in onze eerdere mailing was vermeld, is er een vacature ontstaan door het
vertrek van dhr. v.d. Berg. Het is het bestuur, helaas tot op heden, nog niet gelukt een
geschikte candidaat te vinden. Wij zullen u op de ALV hierover nader informeren.
Voor die leden die de algemene ledenvergadering op 28 Augustus niet kunnen bijwonen,
maar toch hun stem willen uitbrengen op de eerder genoemde punten, sluit het bestuur
een stembiljet bij. Het ingevulde en ondertekende stembiljet moet wel voor 28 augustus op
het secretariaat ingevuld retour zijn. Het onderste deel van het stembiljet kunt u ook
invullen en ondertekenen als u een lid wilt machtigen die wel de komende vergadering zal
bijwonen.
Onlangs heeft u van de Stichting Ballast Nedam Pensioenfonds de uitnodiging ontvangen
voor de jaarlijkse bijeenkomst in September. Op de ledenvergadering van 28 Augustus wil
het bestuur met u van gedachte wisselen over welke vragen en opmerkingen de V.vP._BNPf
namens u aan het bestuur van de Stichting Ballast Nedam pensioenfonds zal stellen.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en mogen u hopelijk verwelkomen op 28
augustus.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de V.v.P.-BNPf
Kees Wierda, voorzitter

Jaap Dieben, secretaris
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