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Nieuwsbrief nummer 34                                                                          15 december 2021 

Beste Leden,  

Het jaar gaat teneinde, een jaar waarin vele aspecten van ons dagelijks leven helaas 
opnieuw sterk werden beïnvloed door het Coronavirus, eerst de Deltavariant, en nu 
dan de nieuwe mutatie, die al weer tot behoorlijk drastische maatregelen heeft 
geleid. 

Gelukkig konden wij op 13 oktober onze Algemene Vergadering in Maarssen houden 
en waren we weer in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.                                                                                   
De vergadering werd druk bezocht, en stond o.a. in het kader van een aantal 
bestuurswisselingen. Zo hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Jan van 
der Laan, onze penningmeester Frans Kiesewetter en onze ICT specialist Bert 
Groeneweg. Laatstgenoemde zal ons overigens als lid van de ICT commissie (daar 
waar nodig) blijven ondersteunen.                                                                                                                                                                         
Een tweetal nieuwe leden in de persoon van Theo Ruijter als penningmeester, en Ben 
Grundlehner werden door de vergadering unaniem begroet. 

Pensioenkring (PK)  Ballast Nedam.  

Tijdens de presentatie op de Algemene Vergadering van de heer Gerard Frankema 
van Stap, heeft hij ons geïnformeerd over de stand van zaken van de actuele- en de 
beleidsdekkingsgraden van onze Pensioenkring. Die hebben zich in de loop van dit 
jaar dusdanig positief ontwikeld dat de mogelijkheid voor indexatie per 1 januari a.s. 
zeer waarschijnlijk is geworden. Inmiddels is duidelijk dat de indexatie van onze 
pensioenen voor het nieuwe jaar 0,87% bedraagt. Zowaar een mooi bericht om dit 
jaar mee af te sluiten !  

Verenigingszaken.  

Tijdens de bestuursvergadering van 30 november hebben wij overigens besloten om 
het concept verslag van de Algemene Vergadering als bijlage met deze nieuwsbrief 
mee te sturen. Hierin kunt u lezen wat er zich tijdens die bijeenkomst heeft 
afgespeeld, evenals de informatie die  met de aanwezige leden is gedeeld.  

Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik om te melden dat de contributie voor 
2022 wederom op € 10,00 is vastgesteld, en verzoeken wij die leden die geen 
incassomachtiging hebben afgegeven om hun contributie tijdig over te maken onder 
vermelding “contributie 2022”.                                                                                                                                                                         
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Tot slot, wensen wij alle leden een mooi Kerstfeest en een gezond en gelukkig 
Nieuwjaar !  

Namens het bestuur van VP BN, 

 

Secretaris/vice voorzitter 

Michael Heitman 

 

 
 

                                                                                            

         

                                                                                                                                                                                                                                 


