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• Aan 
Naam 
Adres  
PC Woonplaats 
 
 
 

• Datum • Onderwerp • Ons Kenmerk 
25 oktober 2022 ALV BPOA 23 november 2022 AVG/ER/2022-1025 

 
 
Beste <naam>,  
 
Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers 
(BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur. 
De vergadering zal geheel digitaal plaatsvinden. 
 
Eerder dit jaar hebben we aangegeven dat tijdens de ALV van november een besluit genomen zou 
worden over het invaren, het overbrengen van de opgebouwde pensioenen naar het nieuwe 
pensioenstelsel. Helaas is gebleken dat het nu nog niet mogelijk is om dit besluit te nemen. Dit heeft 
te maken met de stand van zaken van nieuwe wet- en regelgeving. Tijdens de ALV zal het bestuur dit 
toelichten  en vertellen wat het gevolg is voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. 
 
Communicatie digitaal 
Wij hebben van u geen e-mailadres in ons bezit. Bij voorkeur informeren wij u over alles via e-mail. 
Dit werkt sneller en bespaart kosten en het milieu. Bent u in het bezit van een e-mailadres dan 
verzoeken wij u te mailen naar info@bpoa.nl zodat wij deze kunnen registreren. U ontvangt dan in 
het vervolg geen correspondentie meer op papier. Wilt u uw uitnodiging op papier blijven 
ontvangen, dan vragen wij u om een vrijwillige financiële bijdrage van €5 per verzonden brief. U kunt 
dit bedrag overmaken naar bankrekening NL45 INGB 0008 6166 90 o.v.v. vrijwillige bijdrage brief.  
 
Hoe gaat aanmelden in zijn werk? 
Om deel te nemen aan de vergadering is een e-mailadres nodig. Stuur uiterlijk maandag 21 
november 2022 een mail naar info@bpoa.nl. Hierna ontvangt u instructies over de deelname. U 
kunt u aanmelden met een eigen e-mailadres, maar uiteraard ook eenmalig met een e-mailadres 
van iemand anders. Indien u het e-mailadres van iemand anders wilt gebruiken, verzoeken wij u om 
dit bij uw aanmelding te vermelden. Wij zullen in dat geval het mailadres niet registeren. 
 
Wij zien graag dat u aanwezig bent bij onze vergadering op 23 november aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Annelien van Groningen 
Voorzitter BPOA 
 
Bijlage: agenda ALV woensdag 23 november 2022 
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Bijlage 1 Agenda ALV woensdag 23 november 2022 
 
Datum: Woensdag 23 november 2022 
Tijdstip:  20.00 - 21.15 uur 
Locatie:  Digitaal via Zoom 
 
 
1. Opening en mededelingen 

2. Verslag ALV 29 juni 2022 (www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering) 

3. Stand van zaken project Apothekerspensioen 

4. Bestuurszaken BPOA 

a. Begroting BPOA 2023  

(vanaf 1 november beschikbaar op: www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering) 

b. Benoemen leden kascommissie* 

c. Vacature vijfde bestuurslid BPOA 

5. Rondvraag en sluiting 

 
 
*Leden kascommissie 
Op de agenda van de algemene vergadering is de jaarlijkse benoeming opgenomen van een 
commissie van twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie 
controleert de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie 
brengt volgend jaar in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. De leden van de huidige 
kascommissie hebben aangegeven ook aankomend jaar te willen deelnemen in de commissie. Ook u 
kunt echter aangeven dat u interesse heeft om zitting te nemen in de commissie. U kunt zich dan 
aanmelden door een mail te sturen naar info@bpoa.nl. U krijgt dan tijdens de vergadering kort het 
woord om u voor te stellen waarna gestemd zal worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op www.apothekerspensioen.nl vindt u informatie, nieuws en ontwikkelingen over de nieuwe 
pensioenregeling voor openbaar apothekers. 
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