
Algemene ledenvergadering	  BPOA

8	  november	  2016



Agenda	  
1. Opening	  en	  mededelingen
2. Concept	  verslag	  ALV	  dd.	  23	  juni	  2016
3. Statutenwijziging	  
4. Voordracht	  bestuursleden	  bestuur	  SPOA
5. Rondvraag	  en	  sluiting
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2.Concept	  verslag	  
ALV	  dd 23	  juni	  2016



3.	  Statutenwijziging	  
in	  verband	  met	  stemrecht	  voor	  
gepensioneerden	  en	  ex-‐deelnemers



Invulling	  zeggenschap	  inactieven	  
(sheet	  ALV	  23-‐6-‐2016)

1. Onderzoek	  naar	  mogelijk	  samengaan	  met	  
PMA	  maakte	  duidelijk:	  dit	  zou	  ook	  de	  
inactieven	  (“slapers”	  en	  gepensioneerden)	  
raken

2. Nu	  statutair	  geen	  stemrecht	  voor	  
inactieven,	  dit	  zijn	  buitengewone	  leden

3. Voorstel	  van	  het	  bestuur:	  introductie	  van	  
zeggenschap	  voor	  inactieven	  op	  besluiten	  
die	  hen	  raken	  
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Stemrecht	  inzake	  besluiten	  
(sheet	  ALV	  23-‐6-‐2016)
Statutaire	  onderwerpen	   voor	  besluiten:
a. Het	  aanvragen	  en/of	  wijzigen	  van	  de	  verplichtstelling
b. Het	  vaststellen	  en/of	  wijzigen	  van	  de	  pensioenregeling
c. Het	  vaststellen	  van	  het	  algemeen	  beleid
d. Het	  vaststellen	  van	  de	  begroting
e. Het	  benoemen,	  schorsen	  en	  ontslaan	  van	  bestuursleden	  van	  BPOA
f. Het	  nemen	  van	  een	  besluit	  over	  de	  wijziging	  van	  de	  statuten	  en	  tot	  

ontbinding	  van	  BPOA
g. Het	  vaststellen	  van	  de	  contributie	  van	  de	  leden
h. Besluiten	  inzake	  het	  aangaan	  van	  geldleningen,	  of	  het	  op	  zich	  

nemen	  van	  andere	  financiële	  verplichtingen

Voorstel:	  onderwerpen	   a.	  en	  b. gaan	  over	  de	  pensioenregeling	  en	  de	  
verplichtstelling	  daarvan	  voor	  actief	  pensioen	  opbouwende	  leden.	  
Stemrecht	  hierover	  alleen	  voor	  actieven.
De	  onderwerpen	   c	  t/m	  h:	  stemrecht	  toekennen	  aan	  alle	  leden,	  dus	  ook	  
gepensioneerden	   en	  slapers,	  waarmee	  de	  term	  “buitengewoon”	  lid	  
komt	  te	  vervallen.
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Statuten	  in	  concept	  aangepast
1. Besluit	  ALV	  23-‐6-‐2016:	  aanpassen	  

statuten	  in	  concept	  door	  notaris.
2. Concept	  statuten	  medio	  oktober	  geplaatst	  

op	  website	  BPOA.	  

Stemmen	  de	  leden	  in	  met	  de	  aangepaste	  
statuten?
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4.	  Voordracht	  bestuursleden	  
bestuur	  SPOA



Voordracht	  SPOA-‐bestuursleden	  
door	  BPOA
1. Elaine	  ten	  Berge	  

Reeds	  gestart	  als	  aspirant	  bestuurslid.

2. Bas	  Steffens	  
Start	  binnenkort	  als	  aspirant	  bestuurslid.
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5.	  Rondvraag	  en	  sluiting



Voordracht	  Marike	  Knoef
Een	  toereikend	  pensioen	  voor	  u...	  en	  de	  rest	  van	  Nederland!

Gastspreker:	  Marike	  Knoef	  
Hoofddocent	  aan	  de	  RUL	  en	  medeauteur	  van	  het	  rapport	  
dat	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  de	  Perspectiefnota	  die	  het	  
Ministerie	  van	  SZW	  in	  juli	  2016	  heeft	  gepubliceerd	  over	  
richtingen	  van	  een	  nieuw	  pensioenstelsel.	  


