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Geachte openbare apotheker,  
 
Graag nodigen wij u uit om op 26 maart a.s. aanwezig te zijn bij de eerste ledenvergadering van 
BPOA in 2015. In deze brief vindt u de onderwerpen die wij dan graag met u bespreken.  
 
Pensioenregeling 2015 
Uw pensioenregeling is per 1 januari 2015 veranderd. BPOA wil samen met u de eerste ervaringen 
met deze nieuwe regeling uitwisselen. Daarbij komt ook de stand van zaken omtrent de 
pensioenopbouw over het salarisdeel boven € 75.000,-- per jaar aan de orde. 
 
Blik op de toekomst 
BPOA heeft zich de afgelopen periode volop beziggehouden met de toekomst van de uitvoering van 
uw pensioenvoorziening. Zo is gekeken naar de mogelijkheden om samen te gaan met een ander 
pensioenfonds. Wij hebben u hierover tijdens de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2014 
eerder geïnformeerd. Met een poll op de website en gesprekken met alle belanghebbende partijen, 
is inmiddels een eerste beeld ontstaan van de wensen en mogelijkheden. Ook die bespreken we 
graag met u.  
 
Wijziging statuten van BPOA 
Ter vergadering wil BPOA een drietal wijzigingen in de statuten aan u voorleggen. Deze wijzigingen 
zullen uiterlijk 13 maart op de website verschijnen. Eén van de wijzigingen is dat BPOA in de 
toekomst besluitvorming met digitale stemrondes mogelijk wil maken. Op 26 maart a.s. lichten wij 
de plannen tot de wijziging van de statuten toe en worden deze in stemming gebracht.  
 
Met deze onderwerpen, die van belang zijn voor uw (toekomstige) pensioenvoorziening, is uw 
aanwezigheid op de algemene ledenvergadering van 26 maart a.s. zeer gewenst. Om u beter in de 
gelegenheid te stellen om aanwezig te zijn, starten we een uur later dan gebruikelijk, namelijk om 
19.00 uur. 
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De agenda van de algemene ledenvergadering van 26 maart 2015 (19.00 uur) ziet er als volgt uit:  
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Benoeming bestuursleden SPOA 
4. Statutenwijziging om digitale stemronde mogelijk te maken 
5. Pensioenregeling openbare apothekers 2015 

a. Ervaringen tot op heden 
b. Pensioenopbouw over salaris boven € 75.000 

6. Blik op de toekomst 
a. Uitkomst van poll op de website 
b. Uitkomst van besprekingen van BPOA met belanghebbende partijen in de branche 
c. Verplichtstelling van de pensioenregeling voor openbare apothekers 
d. Vervolgtraject  

7. Rondvraag en sluiting 
 
Graag zien wij u 26 maart a.s.!  
Vanaf 18.30 uur bent u welkom in Hotel Mitland, Ariënslaan 1 in Utrecht.  
Koffie, thee en broodjes staan voor u klaar. Vanaf 19.00 uur start het inhoudelijke programma.  
 
Zoals eerder aangegeven, stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs. Uw mening is voor BPOA 
immers onmisbaar. Daarmee heeft BPOA inzicht in welke keuzes op draagvlak bij de beroepsgroep 
kunnen rekenen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
De heer Drs. P.Th.Th.M. van Bakel 
Voorzitter BPOA 
 


