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 • Aan 

 Naam 
 Adres  
 PC Woonplaats 
 

 

 

• Datum • Onderwerp • Ons Kenmerk 

24 mei 2022 ALV BPOA 29 juni 2022 AVG/ER/2022-5 

 
Beste apotheker,  
 
Graag nodigt het bestuur van Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers 
(BPOA) u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 20.00 uur in Hotel 
Mitland te Utrecht. 
 
Belangrijk besluit! 
Op de volgende pagina (bijlage 1) treft u meer informatie over de inhoud van de vergadering aan. 
Voor het agendapunt besluitvorming nieuwe pensioenregeling vragen we speciaal uw aandacht. Dit 
gaat over de toekomstige opbouw van uw pensioen waar alle actieve deelnemers over mogen 
meebeslissen dus reden temeer om bij de ALV (digitaal) aanwezig te zijn! 
 
Leden die niet in de gelegenheid zijn om naar Utrecht te komen, bieden wij de mogelijkheid om de 
vergadering digitaal bij te wonen. In beide gevallen dient u zich hiervoor aan te melden.  
 
Hoe gaat aanmelden in zijn werk? 
Bij voorkeur informeren wij u via e-mail. Dit werkt sneller en bespaart het milieu. Bent u in het bezit 
van een e-mailadres dan verzoeken wij u uw aanmelding via e-mail te doen. Stuur bij voorkeur zo 
spoedig mogelijk maar uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 een mail naar info@bpoa.nl met vermelding in 
het onderwerpveld van ALV 29 juni 2022 en in de e-mail zelf of u de vergadering fysiek of online wilt 
bijwonen. Heeft u geen e-mailadres stuur dan uiterlijk maandag 6 juni 2022 het bijgesloten 
aanmeldformulier op. Wij kunnen geen deelname aan de vergadering garanderen voor 
aanmeldingen die na 14 juni 2022 door ons ontvangen worden. 
 
Voor het verdere proces en het eventuele gebruik van een volmacht verwijzen wij u naar bijlage 2. 
 
Wij zien graag dat u aanwezig bent bij onze vergadering op 29 juni aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

Annelien van Groningen 
Voorzitter BPOA 
 
Bijlagen: 

1. Agenda 
2. Procedure aanmelding en deelname ALV 29 juni 2022 
3. Aanmeldformulier ALV 29 juni 2022 

mailto:info@bpoa.nl
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Bijlage 1 Agenda ALV 29 juni 2022 
 
Datum: Woensdag 29 juni 2022 

Tijdstip:  20.00 - 21.15 uur 

Locatie:  Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT te Utrecht (https://www.mitland.nl/) 

 

 
1. Opening en mededelingen 

2. Verslag ALV 9 maart 2022 en 4 april 2022 (www.bpoa.nl/downloads/ledenvergadering) 

3. Stand van zaken project Apothekerspensioen 

4. Besluitvorming nieuwe pensioenregeling 

5. Bestuurszaken 

a. Goedkeuring Jaarverslag 2021 

b. Vacature vijfde bestuurslid 

6. Rondvraag en sluiting 

 

 
Te nemen besluit nieuwe pensioenregeling 
De ALV van november 2021 heeft de opdracht gegeven aan het bestuur om een voorstel uit te 
werken voor de flexibele premieregeling. Het hoofdlijnenvoorstel is met u besproken op de ALV van 
9 maart 2022. We hebben u daarin meegenomen in wat er voor u verandert, welke keuzes BPOA 
heeft en de laatste stand van zaken vanuit wet- en regelgeving. Na de ALV van maart zijn de details 
van de nieuwe pensioenregeling nader ingevuld en in ALV van 29 juni 2022 gaan we hierover 
stemmen. Ter voorbereiding willen we u uitnodigen om de website www.apothekerspensioen.nl te 
bezoeken. 
 
Goedkeuring jaarverslag  
Tijdens de vergadering vraagt het bestuur u om goedkeuring op het jaarverslag 2021 welke uiterlijk 
op 9 juni 2022 in conceptversie te vinden is op de website van BPOA: 
https://www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen-bpoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op www.apothekerspensioen.nl vindt u informatie, nieuws en ontwikkelingen over de nieuwe 
pensioenregeling voor openbaar apothekers. 

  

https://www.mitland.nl/
https://www.bpoa.nl/downloads/jaarverslagen-bpoa
http://www.apothekerspensioen.nl/
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Bijlage 2 Procedure aanmelding en deelname ALV 29 juni 2022 
 

De vergadering vindt hybride plaats, dat wil zeggen dat u fysiek aanwezig kunt zijn op locatie Hotel 
Mitland te Utrecht of online kunt deelnemen. Ook online deelnemers aan de vergadering krijgen de 
gelegenheid om het bestuur en de vergadering vragen te stellen of toe te spreken. Het aantal 
plaatsen op locatie is beperkt dus meldt u snel aan als u voor deze optie kiest. 
 

Aanmelding 
1. heeft u geen e-mailadres dan kunt u zich aanmelden door toezending van het bijgesloten 

aanmeldformulier. Doe dit dan uiterlijk maandag 6 juni 2022 in de brievenbus. Bent u in het 
bezit van een e-mailadres dan verzoeken wij u uw aanmelding via e-mail te doen. Stuur bij 
voorkeur zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 een e-mail naar info@bpoa.nl 
met vermelding in het onderwerpveld van ALV 29 juni 2022 en in de e-mail zelf of u de 
vergadering fysiek of online wilt bijwonen; 

2. u ontvangt een ontvangstbevestiging met verdere informatie over de deelname. Heeft u één 
week na aanmelding via mail of twee weken na toezending van een papieren aanmeldformulier 
nog geen reactie ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat via 
info@bpoa.nl. 

 

NB. Wij kunnen geen deelname aan de vergadering garanderen voor aanmeldingen die na 14 juni 
2022 door ons ontvangen worden. 
 

Volmacht 
Het gebruik van een volmacht is alleen mogelijk als de gevolmachtigde de vergadering fysiek 
bijwoont. Dit in verband met de identificatie die juridisch verplicht is en die niet afdoende via 
digitale deelname kan plaatsvinden. Verder geldt dat ieder lid volgens de statuten (artikel 15, lid 4) 
maximaal 1 stem via een volmacht kan uitbrengen. Kunt u op 29 juni om 20.00 uur niet 
fysiek/digitaal aanwezig zijn maar wilt u wel stemmen via een volmacht? Dan verzoeken wij u dit bij 
ons secretariaat kenbaar te maken zodat wij u de benodigde formulieren en uitleg kunnen 
toesturen. Ons secretariaat is bereikbaar via info@bpoa.nl. 
 
Hoe verloopt de vergadering? 
 
Digitale deelname 

• aan het begin van de ALV zal worden uitgelegd hoe u kunt vragen om spreektijd; 

• u kunt tijdens de vergadering digitaal stemmen, hiervoor wordt op ieder stemmoment een poll 
beschikbaar gesteld; 

• u moet zelf ingelogd zijn en kunt uitsluitend uw eigen stem uitbrengen. 
 
Fysieke deelname 

• wij zullen u bij binnenkomst vragen om uw legitimatie te tonen; 

• u ontvangt een stemformulier waarop u uw stemkeuze kunt aangeven; 

• eventuele volmachten worden bij binnenkomst gecontroleerd en in ontvangst genomen waarna 
u het stemformulier voor de volmachtgever ontvangt. 

 

 

  

mailto:info@bpoa.nl
mailto:info@bpoa.nl
mailto:info@bpoa.nl
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Aanmeldformulier  
 
 
Ondergetekende neemt fysiek deel aan de algemene ledenvergadering  van de  
Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers 
 
op woensdag 29 juni 2022 
 
Van 20.00 tot 21.15 uur 
  
Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT te Utrecht 
 
 
 
Voorletters en achternaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adres:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Postcode en Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Telefoonnummer:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
E-mailadres:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

Handtekening:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
Dit formulier uiterlijk maandag 6 juni (ongefrankeerd) opsturen naar:  
 
BPOA 
t.a.v. ledenadministratie 
Antwoordnummer 12046 
5600 VD Eindhoven 
 
 


