Jaarverslag 2012 Beroeps Pensioenvereniging Openbare Apothekers
Voor u ligt het jaarverslag 2012 en de eerste helft 2013 van het bestuur van de
Beroeps Pensioenvereniging Openbare apothekers (BPOA). Het afgelopen jaar
was een bewogen en druk jaar voor het bestuur. Er volgt nu een opsomming van
de activiteiten van het bestuur.











Op 1 juli 2012 heeft SPOA een nieuwe directeur gekregen. Met de nieuwe
directeur heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. Tijdens dit
gesprek zijn afspraken gemaakt over de verhouding tussen vereniging en
fonds. Uitgangspunt daarbij is een professionele samenwerking. Een van de
eerste resultaten van deze professionele samenwerking is het opstellen van
het protocol “benoeming nieuwe bestuursleden SPOA”.
In juli zijn er gesprekken geweest tussen SPOA en Napco/VJA betreffende een
door de laatste partijen gevraagd onderzoek door SOBI naar het functioneren
van SPOA. BPOA was hierbij aanwezig. Uiteindelijk heeft dit in het najaar
geleid tot een beknopt onderzoek van SOBI. Dit rapport is in maart 2013
verschenen.
In augustus heeft een bestuurslid van BPOA samen met een bestuurslid van
SPOA een vergadering van de VJA bezocht om uitleg te geven over SPOA,
BPOA en het apothekerspensioen.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging voldoen niet
aan de eisen van de wet en regelgeving. Daarnaast kennen de statuten geen
stemrecht toe aan de buitengewone leden van de vereniging, hetgeen als
ongewenst wordt gezien. Samen met de juristen van het actuarieel
adviesbureau is gekeken naar de benodigde aanpassingen. Het was de
bedoeling om goedkeuring te krijgen voor deze aanpassingen op 20 april en
15 mei geplande ledenvergaderingen. In de aanloop naar deze vergaderingen
bleek dat er onder representatieve vertegenwoordigingen van de leden
onvoldoende draagvlak aanwezig was voor de voorgenomen wijzigingen.
In het najaar van 2012 is gestart met de werkgroep evaluatie
pensioenregeling. Om tijdig te kunnen anticiperen op de verandering in de
pensioenwetgeving van de komende jaren en in het bijzonder op de
veranderingen binnen ons eigen fonds heeft het bestuur deze werkgroep
opgericht. Deze werkgroep denkt na over hoe de pensioenregeling voor
openbare apothekers er in de toekomst uit zou moeten zien. Met name het
feit dat er steeds meer apothekers in loondienst (blijven) werken vraagt de
nodige aanpassingen. In de werkgroep hebben zitting naast BPOA
bestuursleden vertegenwoordigers van de veldpartijen ASKA, Napco, VNA,
VJA, KNMP en SPOA. In 2013 heeft een aantal bijeenkomsten
plaatsgevonden. De werkgroep werd ondersteund door een actuaris en een
communicatieadviseur.
Een van de aandachtspunten van het bestuur is de communicatie naar de
leden. Uit de vorige jaarvergaderingen alsmede uit ervaringen uit het veld is
gebleken dat veel leden onbekend zijn met het doel en de functie van de
vereniging. Samen met het Bureau voor Strategische Pensioencommunicatie
is een communicatieplan opgesteld om de informatievoorziening naar de
leden toe te verbeteren. Een en ander heeft geleid tot een eerste nieuwsbrief
in het najaar van 2012. Zeer recentelijk is daar een eigen website aan
toegevoegd.



Het bestuur heeft de heer Fons Bakker per 1 januari 2013 herbenoemd in zijn
functie als lid van het bestuur bij SPOA.
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