Verslag ALV BPOA inzake statutenwijziging: BESLUIT
Datum:

24 november 2016

Tijdstip:

18.30 –19.30 uur

Locatie:

Ferm-In-Pensioenen te Nieuwegein

Aanwezigen:

Paul van Bakel (voorzitter), Annelien van Groningen,Barend de Leijster (Ferm-inPensioenen), Mw. A. Böttcher (apotheker, deelnemer BPOA)

Afwezig:
Verslaglegging:

Hans Philipse, Bas Steffens
Barend de Leijster

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 18.30 uur.
Mw. Böttcher geeft aan dat zij weliswaar alleen is maar dat haar inbreng vanavond gebaseerd is op
hetgeen ook leeft bij andere apothekers met name uit de regio Rotterdam, verenigd in de
Rotterdamse Apothekers Vereniging.
Voordat de statutenwijziging aan de orde is heeft Mw. Böttcher een aantal algemene opmerkingen:
• De locatie is voor velen slecht bereikbaar;
• De downloads (documenten) op de website zijn onvoldoende gestructureerd (d.w.z. niet
chronologisch) hetgeen het zoeken lastig maakt. ACTIE: downloads herstructureren.
• Uit het verslag van de ALV is niet voldoende informatie over een behandeld onderwerp te
halen;
• Voor velen was niet duidelijk dat de stem per email gegeven kon worden;
• Graag bij een volgend verslag van de ALV de namen van aanwezigen melden op het verslag
van de ALV (niet enkel de bestuursleden). ACTIE: namen aanwezige deelnemers op het
verslag van de ALV noemen, te starten met de ALV’s van 8/11 en 24/11.
2. Statutenwijziging in verband met stemrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers
Voordat de stemming over de statutenwijziging aan de orde is heeft Mw. Böttcher een aantal
opmerkingen:
• Andere apothekers waarMw. Böttcher contact mee heeft gehadgaven aan dat zij niet goed
vooraf geïnformeerd zijn dat dit onderwerp al in zo’n ver stadium was. Zij geven aan dat zij
hierin eerder meegenomen hadden willen worden.
Reactie van de voorzitter: jammer om te vernemen dat dit zo wordt ervaren. BPOA heeft dit
onderwerp wel verschillende malen op de ALV aan de orde gesteld. Zo is dit reeds in juni van dit jaar
uitgebreid besproken en voorgelegd aan de leden tijdens de ALV van 23/6/2016. Ook in
nieuwsberichten en uitnodigingen is aandacht gegeven aan de statutenwijziging. De voorzitter voegt
daar nog aan toe dat alle leden gelegenheid hebben om met hem telefonisch contact op te nemen.
De voorzitter staat de leden graag te woord. Het efficiëntste is wel om een mail naar info@bpoa.nl te
sturen, hier wordt door BPOA altijd snel op gereageerd.
Er heerst onrust bij collega’s over dat inactieven door hen stemrecht te geven invloed
kunnen uitoefenen op de aanpassing van de premie indien dit aan de orde wordt gesteld. .
Reactie van de voorzitter: de premie gaat niet omhoog, alleen wordt, indien noodzakelijk, de
opbouw in 2017 iets verlaagd. Of dit nodig is, wordt in december van dit jaar duidelijk. Bovendien, als
een wijziging van de premie aan de orde zou zijn, dan zouden inactieven ook na de statutenwijziging
hier geen zeggenschap over krijgen. Het standpunt van het bestuur van BPOA is dat de premie niet
wordt verhoogd. BPOA bevestigt dit standpunt in een brief aan SPOA.
De achtergrond bij de voorgenomen statutenwijziging is dat in 2015 en 2016 BPOA samen met
sociale partners binnen de branche heeft geparticipeerd ineen onderzoek over mogelijke deelname
•
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door apothekers aan het bedrijfstakpensioenfonds PMA. Dee uitkomst van dit onderzoek zou ook
gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van SPOA.
SPOA SPOA kent als deelnemers naast de
huidige leden van BPOA, de actieve apothekers, ook inactieve deelnemers als exex-deelnemers en
gepensioneerden, de zg. buitengewoon leden van BPOA.De uitkomsten van een dergelijk onderzoek
worden voorgelegd aan de leden van BPOA. Het is van belang dat bij een besluit door de leden van
BPOA over het voortbestaan van zowel BPOA als SPOA niet alleen de actieve apothekers maar ook de
andere directe belanghebbenden een stem kunnen uitbrengen. Dit is de reden waarom het bestuur
van
n BPOA aan de leden heeft voorgelegd om statutair vast te leggen de huidige buitengewoon leden
stemrecht te geven over relevante, in de statuten genoemde, onderwerpen, niet zijnde de
pensioenregeling, met als onderdeel de hoogte van de premie, en de verplichtstelling.
verplichtstelling. Daarmee komt
in de statuten de term ‘buitengewoon’
buitengewoon’ lid te vervallen.

STEMMING STATUTENWIJZIGING
Los van de stemmen van de ALV van 8/11 zijn er op 24/11/2016 de volgende stemmen geteld:
• Aan tafel:
2 stemmen voor en 1 tegenstem;
• Volmachten: 2 volmachten voor;
• Per email:
24 uitgebrachte stemmen voor, 13 uitgebrachte stemmen tegen.
Dit maakt dat 2/3 van de stemmen voor de statutenwijziging is.
BESLUITHiermee is het besluit genomen voor statutenwijziging zoals voorgesteld.
voorgesteld
Dhr. Drs. P.Th.Th.M.van Bakel,
voorzitter BPOA

Dhr. Drs. B. Steffens,
secretaris BPOA

Na de stemming doetMw.
Mw. Böttcherhet
Böttcher
verzoek aan het bestuurvan BPOA om in de regio Rotterdam
Rotter
over hetonderwerp van de statutenwijziging en de werking van de pensioenregeling goed uitleg te
geven. Van medeapotheker
apotheker Mark Barendregt heeft mevrouw Bötccher een email
mail ontvangen waarin
hierop wordt aangedrongen. Zij leest de tekst voor. Mw. Böttcherstuurt
stuurt zijn mail door aan BPOA,
zodat hier goed nota van kan worden genomen.
Annelien
nnelien van Groningen voegt hieraan
hier
toe dat BPOA ook bij VJA voorlichting over het
pensioenonderwerp gaat geven. Deze sessie wordt op dit moment gepland. Barend de Leijster merkt
op dat voor jongeren de huidige regeling een goede en moderne regeling is.. Het is van belang dat
deelnemers hier meer bekend mee zijn. De premie van de regeling is in vergelijking met andere
an
pensioenregeling niet hoog,BPOA
,BPOA heeft hier onderzoek naar gedaan.
gedaan
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3. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun komst
en sluit de vergadering om 19.30 uur.
Acties/Besluiten:
Acties
Downloads op de website herstructureren (chronologische volgorde)
Namen aanwezige deelnemers noemen in het verslag van de ALV
Bijeenkomst plannen in Rotterdam
BESLUIT
Doorvoeren statutenwijziging zoals voorgesteld
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Wie
Bestuur BPOA
Bestuur BPOA
Bestuur BPOA
Wie
Bestuur BPOA

Deadline
15-12-16
30-11-16
01-01-2017
Deadline
15-12-16
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