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Beste openbare apotheker, 
 
Graag brengen wij als Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) het volgende onder 
uw aandacht. BPOA is de pensioenvereniging die de zorg heeft over een goede pensioenregeling voor de openbare 
apothekers. BPOA is dus een ander orgaan dan het pensioenfonds SPOA. BPOA gaat over de inhoud van de 
pensioenregeling, terwijl SPOA over de uitvoering ervan gaat.  
 
Om goed te weten welke behoeften er leven bij de openbare apothekers over een nieuwe pensioenregeling heeft 
BPOA onlangs een enquête onder haar leden gehouden. Maar liefst 522 openbare apothekers hebben de moeite 
genomen om de enquête over dit belangrijke onderwerp in te vullen. De uitkomsten van de enquête koppelt BPOA 
terug in bijeenkomsten in het land. Meer informatie hierover vindt u op de website van BPOA www.bpoa.nl.  
 
Graag brengt BPOA met deze brief alvast de Algemene Ledenvergadering 2014 bij u onder de aandacht. Deze wordt 
gehouden op donderdag 3 juli 2014 in Hotel Mitland, Ariënslaan 1 te Utrecht. De ontvangst is om 17.00 uur en de 
start van de vergadering is om 18.00 uur. Wij stellen het zeer op prijs als u hier aanwezig wilt zijn. De agenda zal 
twee weken voor de vergadering op www.bpoa.nl beschikbaar zijn. U wordt tijdens de vergadering in ieder geval 
op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de nieuwe pensioenregeling voor de openbare apothekers.  
 
Als u deelneemt aan de pensioenregeling van SPOA, dan bent u ook lid van BPOA. Wij hopen dat u ook lid wilt 
blijven want alleen bij voldoende leden kan BPOA doorgaan met uw pensioenbelangen te dienen middels een 
collectieve pensioenregeling. Indien u als deelnemer van SPOA toch geen lid wilt blijven van BPOA wordt u met 
bijgaand formulier in de gelegenheid gesteld om u af te melden. U dient hiervoor het formulier volledig ingevuld 
terug te sturen naar de administratie van BPOA, p/a Postbus 5, 5500 AA Veldhoven. Ga voor meer informatie over 
lidmaatschap BPOA naar www.bpoa.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De heer Drs. P.J. van Bakel 
Voorzitter BPOA 

 
 
 
Bijlage: Bezwaarformulier lidmaatschap BPOA 
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