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 • Aan 

 Lid van BPOA 
 Adres  
 PC Woonplaats 
 

 

 

• Datum • Onderwerp • Ons Kenmerk 

Eindhoven, 20 mei 2021 ALV BPOA 23 juni 2021 BdL/MvH/2021-1 
 

 
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 coronamaatregelen vindt de vergadering opnieuw online plaats middels videobellen.  
Hoe gaat dat in zijn werk? 
 

• U stuurt een mail naar info@bpoa.nl o.v.v. ALV 23-6-2021 om u aan te melden. 

• 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.  
 
Uw pensioen, uw toekomst! 
We praten u graag bij over de voortgang van het Project Apothekerspensioen; de route op weg naar 
de nieuwe pensioenregeling. Wij lichten de resultaten toe van de in april gehouden enquête over uw 
voorkeuren voor het soort pensioenregeling. Mede op basis van de enquêteresultaten werken we 
na de zomer een voorstel uit voor een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel. Tijdens 
de ALV informeren wij u over de stappen die in dit traject gezet zullen worden in 2022 en verder. 
 
Ter voorbereiding willen we u uitnodigen om de website www.apothekerspensioen.nl te bezoeken. 
 
Agenda 
De agenda ziet er als volgt uit:  

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag ALV 25-11-2020 (www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering) 
3. Goedkeuring jaarverslag 2020 BPOA (ter vaststelling) (www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering) 
4. Stand van zaken Project Apothekerspensioen (www.apothekerspensioen.nl) 
5. Uitkomsten enquête april 2021 
6. Bestuurszaken 

a. BPOA (benoeming nieuw bestuurslid Marvin Tjioe & herbenoeming Diederik Gombert en 
Garmt Boonstra) (www.bpoa.nl/bestuur) 

b. SPOA 
7. Rondvraag en sluiting 
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Locatie en tijdstip 
Datum : Woensdag 23 juni 2021 
Tijd :  19.30 - 21.00 uur 
Locatie :  let op: dit is een online vergadering via videobellen 
Aanmelden : stuur een mail naar info@bpoa.nl o.v.v. ALV 23-6-2021. U ontvangt informatie 

om in te kunnen bellen. 
 
U heeft deze schriftelijke uitnodiging ontvangen omdat uw emailadres niet bekend is in onze 
ledenadministratie. Postzending is een grote kostenpost voor BPOA. Daarom en vanuit 
milieubewustzijn willen wij in de toekomst uitnodigingen en nieuwsberichten via email verzenden. 
 
U kunt uw emailadres doorgeven door een mail te sturen naar het secretariaat: info@bpoa.nl.  
Als u er prijs op stelt om uitnodigingen en nieuwsberichten uitsluitend per post te blijven ontvangen, 
hoeft u geen actie te ondernemen. 
 
Wij zien graag dat u online aanwezig bent bij onze vergadering op 23 juni as. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 

Annelien van Groningen 
Voorzitter BPOA 
 
 
Op www.apothekerspensioen.nl vindt u informatie, nieuws en ontwikkelingen over de nieuwe 
pensioenregeling voor openbaar apothekers. 
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