
[BPOA] 
Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers 

 

p/a Willemstraat 1E, 5611 HA Eindhoven / info@bpoa.nl      Pagina 1 van 2 

• Aan 

Lid van BPOA 

Adres  

PC Woonplaats 

 
 
 
 
• Datum • Onderwerp • OnsKenmerk 
Eindhoven, 25 maart 2017 ALV BPOA 20 april 2017 BdL/MvH/2017 

 

Geachte (voormalig) apotheker,  

 

Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) u 

uit voor de ledenvergadering op 20 april aanstaande. 

 

De agenda van de algemene ledenvergadering van 20 april 2017ziet er als volgt uit:  

1. Opening en mededelingen 

2. Concept verslagen ALV van 8 en 24 november 2016 (zie de website van BPOA) 

3. Bestuurszaken BPOA 

a. Vacature nieuw bestuurslid BPOA 

b. Voordracht Roelf-Jan Dijkhuizen 

4. Bestuurszaken SPOA 

a. Aftreden Mark Hagenzieker als voorzitter  

b. Aantreden Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens als voorzitter 

c. Vacature bestuursleden voor het bestuur van SPOA 2017 

5. Terugblik op statutenwijziging inzake stemrecht gepensioneerden 

Raakt het stemrecht gepensioneerden de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van de 

premie voor actieve deelnemers van SPOA? 

6. Hoe verhoudt de premie van de regeling voor apothekers zich ten opzichte van andere 

pensioenregelingen? 

7. Rondvraag en sluiting 

 

Vacature nieuw bestuurslid BPOA 

In december 2016 is bekend gemaakt dat binnen het bestuur BPOA een vacature voor een bestuurslid is 

ontstaan. Mocht u een tegenkandidaat voordragen voor het bestuur van BPOA dan heeft u daar nog de 

mogelijkheid toe tot vóór 14 dagen voor de vergadering, derhalve tot 6-4-2017. Volgens de statuten 

heeft een tegenkandidaat minimaal 10 handtekeningen van leden van BPOA nodig. Stuur een mail naar 

info@bpoa.nl samen met de cv van de tegenkandidaat. 

Indien er op 6-4 meerdere kandidaten zijn dan worden op digitale wijze verkiezingen gehouden. Op de 

website wordt dit bekend gemaakt. U kunt een inlogcode aanvragen via info@bpoa.nl, met deze 

inlogcode kunt u deelnemen aan de digitale verkiezingen.  

 

Locatie en tijdstip (let op, start om 12.30 uur): zie ommezijde  
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Locatie en tijdstip 

Datum : donderdag 20 april 2017 

Aanvang : 12.30 tot 14.00 uur, vanaf 12.00 uur ontvangst met koffie en broodje 

Locatie :  Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal 

 

Aanmelden : via info@bpoa.nl 

Als u zich aanmeldt, staat er bij aankomst een broodje voor u klaar. Wij zien u graag tijdens onze 

bijeenkomst. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

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

Voorzitter BPOA 


