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 • Aan 
 Lid van BPOA 
 Adres  
 PC Woonplaats 
 
 
 

• Datum • Onderwerp • Ons Kenmerk 
Eindhoven, 1 juni 2020 ALV BPOA 23 juni 2020 BdL/MvH/2020-1 

 
 
Geachte apotheker,  
 
Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers 
(BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op 23 juni a.s.  
 
Online vergadering 
Vanwege de Corona maatregelen vindt de vergadering dit keer online plaats middels videobellen.  
Hoe gaat dat in zijn werk? 

• U stuurt een mail naar info@bpoa.nl o.v.v. ALV 23-6-2020 
• U ontvangt vervolgens een link om in te kunnen loggen in de online vergadering.  

Bent u nog niet bekend met online vergaderen? Ons secretariaat helpt u graag met een praktische 
handleiding en/of een oefentest vooraf.  
 
Agenda 
Deze bijeenkomst is voor een belangrijk deel gewijd aan de uitkomsten van de ledenenquête 
gehouden in de zomer van 2019. En naar aanleiding daarvan de stappen die BPOA de komende tijd 
wil zetten. Verder praten wij u bij over de actuele stand van zaken van de hervorming van het 
pensioenstelsel in Nederland. 
 
De agenda ziet er als volgt uit:  
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag ALV 27-11-2019  (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering) 
3. Goedkeuring jaarverslag 2019 BPOA (ter vaststelling) (zie www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering) 
4. Uitkomsten van de ledenenquête van BPOA juli – augustus 2019 
5. Actuele stand van zaken van de uitwerking van het pensioenakkoord 
6. Stappen naar aanleiding van uitkomsten enquête 
7. Bestuurszaken  
8. Rondvraag en sluiting 
 
Locatie en tijdstip 
Datum : dinsdag 23 juni 2020 
Tijd : 19.30 - 20.45 uur 
Locatie :  let op: dit is een online vergadering via videobellen 
Aanmelden : stuur een mail naar info@bpoa.nl o.v.v. ALV 23-6-2020. U ontvangt informatie 

om in te kunnen bellen. 
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In de week van 15 juni sturen wij een herinneringsmail naar het bij ons bekende emailadres. In de 
toekomst willen wij vaker uitnodigingen en nieuwsberichten via email gaan verzenden, om 
kostentechnische en milieubewuste redenen. Daarom is het belangrijk dat wij een juist emailadres 
van u hebben. Wilt u controleren of uw emailadres zoals dat bij ons bekend is, klopt? 

Uw emailadres: 

Mocht uw emailadres anders zijn wilt u dan een mailtje sturen naar het secretariaat: info@bpoa.nl.  
Als u er prijs op stelt om uitnodigingen en nieuwsberichten toch per post te blijven ontvangen, kunt 
u dit doorgeven per email of op het postadres onderaan deze brief.

Wij zien graag dat u online aanwezig bent bij onze vergadering. 

Met vriendelijke groet,  

Mevrouw J.E. van Groningen 
Voorzitter BPOA 
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