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AANPASSING statuten VP BN 

 

•  artikel 1 lid 1 :   wijziging statutaire naam naar “Vereniging van                                            

                                  Pensioengerechtigden van Ballast Nedam” en toevoeging 

         van nieuwe afkorting “VP BN”; 

•  artikel 1 lid 2 :    toevoeging “inclusief haar werkmaatschappijen” bij Ballast                  

                                  Nedam N.V.; 

                                  wijziging pensioenfonds naar “Stichting Algemeen Pensioenfonds  

                 Stap” met nummer Handelsregister en toevoeging “die onder       

                                  meer de belangen van Pensioenkring Ballast Nedam behartigt”; 

 

•  artikel 2 lid1.e :  wijziging van woord “zijn” naar “haar” en wijziging van het woord  

                                  “pensioenfonds” naar “belanghebbendenorgaan”; 

 

• artikel 3 lid 1.d :  toevoeging van het woord “zal”; 

 

• artikel 3 lid1.e :  toevoeging van een nieuw lid die het lidmaatschap mogelijk maakt  

                                 voor de zgn. premievrijen van 60 jaar en ouder; 

 

• artikel 6 lid 1 :    toevoeging van de tekst “(5)”en verwijdering van de tekst                                                                                                                              

                                “en ten hoogste zeven” 

 

• artikel 6 lid 2.b :  verwijdering van het woord “van”; 
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• artikel 7 lid 5 :    wijziging aantal bestuursleden van “vier” naar “vijf (5)”; 

 

• artikel 8 lid 2 :   toevoeging van de tekst “Het boekjaar van de vereniging valt samen  

       met het kalenderjaar.”;   

       wijziging van het woord “ledenvereniging” naar “vergadering”; 

       wijziging van de tekst “negen” naar “zes (6)” 

       wijziging van de tekst “een kalenderjaar” naar “het boekjaar”; 

• artikel 9 lid 2 :    wijziging van de tekst “negen” naar “zes (6)”;  

 

• artikel 9 lid 6 :    wijziging van het woord “bestuur” naar “besluit”; 

 

• artikel 13 lid 1 :  wijziging van het woord “ledenvergadering” naar “vergadering” en  

                                 tekstuele aanpassing “(al dan niet op verzoek van het bestuur)”;  

  

• artikel 13 lid 3 :   is verwijderd. 

 

 

Maarssen, 9 oktober 2019.  


