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Geachte openbare apotheker,  
 
Graag nodigen wij u uit om op 23 november a.s. aanwezig te zijn bij de ledenvergadering van BPOA. 
In deze brief vindt u de onderwerpen die wij dan graag met u bespreken.  
 
De ontwikkelingen in pensioenland én binnen de branche van het apotheekbedrijf zijn voor uw 
beroepspensioenvereniging aanleiding geweest de toekomstige pensioensituatie te analyseren. 
In de ledenvergadering va 26 maart jl. hebben wij dit aan u voorgelegd. 
 
Waar staan we nu in het traject van overgang naar één pensioenoplossing voor de gehele branche en wat zijn 
de vervolgstappen? 
BPOA vindt het heel belangrijk om met u te kunnen delen met welke partijen BPOA over de toekomstige 
pensioensituatie binnen de branche spreekt, welke rollen deze partijen hebben en hoe hiermee de lijn die op 
26 maart jl. aan de leden is voorgelegd wordt ingevuld. 
 
Wij zien uw komst op 23 november a.s. tegemoet. Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om de 
bijeenkomst te laten aansluiten op de deelnemersvergadering van SPOA. Nadrukkelijk melden wij dat BPOA als 
opdracht gevende beroepspensioenvereniging en SPOA als uitvoerend pensioenfonds wel verschillende rollen 
hebben. We willen echter vermijden dat u twee avonden moet besteden aan het onderwerp pensioen, 
vandaar dat in overleg met het bestuur van SPOA is besloten om beide vergaderingen te combineren.  
Het programma van BPOA start aansluitend op de Deelnemersvergadering van SPOA tussen 20.00 uur en 
20.30 uur bij De Eenhoorn (Regardz) te Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2. 
De agenda van de algemene ledenvergadering van 23 november 2015 ziet er als volgt uit:  

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Concept verslag van jaarvergadering BPOA d.d. 25-6-2015 (zie www.BPOA.nl) 
4. Toekomst van pensioen in de apothekersbranche 
5. Rondvraag en sluiting 

 
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 


