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 • Aan 
 Lid van BPOA 
 Adres  
 PC Woonplaats 
 
 
 

• Datum • Onderwerp • Ons Kenmerk 
Eindhoven, 17 mei 2019 ALV BPOA 25 juni 2019 BdL/MvH/2019-1 

 
Geachte apotheker,  
 
Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers 
(BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op 25 juni a.s.  
 
Iedere apotheker straks een eigen pensioenpotje? 
U leest dagelijks in de krant over mogelijke richtingen van het Nederlands pensioenstelsel. Steeds 
terugkerende kreten zijn dan ‘iedereen zijn eigen pensioenpotje’ en ‘afschaffen van het 
doorsneesysteem’. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En wat zijn de gevolgen voor de 
pensioenregeling van BPOA, dus voor úw pensioenregeling? 
 
Op de algemene ledenvergadering zullen we hier bij agendapunt 4 nader op ingaan, met voor u de 
mogelijkheid om vragen te stellen en uw eigen mening hierover te geven. 
We zien u graag op 25 juni as. 
 
Agenda 
De agenda van de algemene ledenvergadering van dinsdag 25 juni 2019 ziet er als volgt uit:  
 
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag vorige ALV (27-11-2018) (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering) 
3. Goedkeuring jaarverslag 2018 BPOA (ter vaststelling)  (zie www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen-bpoa) 
4. Laatste actuele stand van zaken van de hervorming van het pensioenstelsel in Nederland 
5. Acties BPOA n.a.v. ALV van 27-11-2018 en aftrap van BPOA-enquête 
6. Presentatie jaarverslag 2018 SPOA (ter informatie) 
7. Bestuurszaken SPOA  

a. Stand van zaken voordracht door BPOA voor lid van het Verantwoordingsorgaan van SPOA 
b. (Eventueel) Oproep voor kandidaatstelling: lid van het Verantwoordingsorgaan van SPOA 

8. Rondvraag en sluiting 
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Locatie en tijdstip (let op, start om 20.00 uur) 
Datum : dinsdag 25 juni 2019 
Tijd : 20.00 tot 21.30 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en broodje* 
Locatie :  Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht 
Aanmelden : via info@bpoa.nl.  
 
*Verzoek tot aanmelding in verband met de ontvangst met broodjes.  
 
Wij zien u graag tijdens onze bijeenkomst. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Mevrouw J.E. van Groningen 
Voorzitter BPOA 
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