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Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel Opgericht op 1 september
1918. De Bond is opgericht als belangenvereniging op het gebied van
Inkomen en pensioenen, belastingen, zorg, welzijn en wonen.
“Bundeling van krachten is juist in deze tijd van groot belang nu de politieke druk (versterkt door de economische crisis) op
de oudedagsvoorzieningen incl. onze pensioenen
steeds meer blijkt te worden opgevoerd”.

Bundeling van krachten

Communicatie

Om u periodiek op de hoogte te houden van alle actuele zaken en
wetenswaardigheden geven we 10 maal per jaar ons Bondsorgaan
“MET PENSIOEN” uit.

Contributie

Door zuinig met geld om te gaan kunnen we de contributie nog
steeds op het lage bedrag van €1,60 per maand houden.
Weduwen en ondersteunende leden betalen €1,25 per maand.

De 20 afdelingen
van de BGV zijn:
Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem/Elst/Nijmegen
Eindhoven
Friesland (Leeuwarden)
Groningen
Haarlem
Heerlen
's-Hertogenbosch
Maastricht
Midden Limburg (Sittard)
Rotterdam/Den Haag
Twente (Hengelo)
Utrecht
Venlo
Zuid West (Roosendaal)
Zutphen/Winterswijk
Zwolle



Is er iets mis gegaan?
Je kunt wel stellen dat het SPF dit ook is overkomen,
maar de vraag blijft hoe nu verder?
De gepensioneerde is er vanuit gegaan, gezien de hoge
dekkingsgraad van het SPF, dat het opgebouwde pensioen welvaartsvast is. Deze zekerheid bestaat niet langer meer!
Wat kan de BGV voor u doen?
De BGV is een belangenvereniging op het gebied van
Inkomen en pensioenen, belastingen, zorg, welzijn en
wonen. Zij staat open voor iedereen die een uitkering
via SPF- beheer ontvangt.
Om sterk te staan hebben wij ons aangesloten bij NVOG
(Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), waarbij zo'n 80 organisaties met 140.000
leden zijn aangesloten. De NVOG maakt weer deel uit
van het CSO (Coördinatieorgaan van Samenwerkende
Ouderenorganisaties), met in totaal zo'n 500.000 leden. Het CSO voorziet via de “Stichting van de Arbeid”de
landelijke politiek gevraagd en ongevraagd, van advies
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Hoezo Crisis?
Het is wel duidelijk, de crisis heeft ook de gepensioneerde van SPF getroffen. Wat niemand voor mogelijk
hield is toch gebeurd, het SPF heeft niet de volledige
indexatie kunnen verlenen vanwege zwaar tegenvallende beleggingsresultaten. Was de dekkingsgraad begin
2008 nog 200%, bleek eind 2008 dat deze geslonken
is tot iets meer dan 120%. Wel zijn we blij met een gedeeltelijke indexatie maar toch!

op alle terreinen
die ouderen betreffen.
De BGV heeft afgevaardigden in de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan van het SPF.
Via bovengenoemde vertegenwoordigingen trachten wij alle instanties
zodanig te beïnvloeden dat de positie
van de gepensioneerde minimaal gelijk
blijft maar we zullen acties ter verbetering niet
nalaten.
Daarom vinden wij dat we in het Pensioenfondsbestuur thuishoren, het gaat uiteindelijk over ons.

Landelijke afdelingen
De BGV telt op dit moment 20 afdelingen.
Het accent van deze afdelingen ligt in het organiseren
van middagen en/of avonden waar de ontspanning
voorop staat, maar waar u ook terecht kunt voor vragen
over pensioenen, belastingen of zaken betreffende de
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Adres:

BGV
Postbus 2030
3500 GA UTRECHT
Telefoon: 030 - 232 91 92
E-mail: bgv.ov@zonnet.nl

Aanmeldings- en machtigingsformulier
voor het lidmaatschap van de B.G.V.
Ondergetekende,
Naam en voorletters __________________________________________________________________________ M / V
Adres __________________________________________________________________________________________
Postcode _____________ Woonplaats _______________________________ Tel. ____________________________
Geboortedatum __________________________________________________________________________________
Pensioennummer _______________________________________________________________________________
meldt zich hierbij aan als lid van de B.G.V. ingaande: ___________________________________________________

 Hij/zij was werkzaam bij: _______________________________________________________________________
 Hij/zij machtigt het Spf Beheer bv zijn/haar contributie in te houden op zijn/haar pensioen

Handtekening

Formulier opsturen naar Ledenadministratie BGV, Postbus 2030, 3500 GA Utrecht



 Gaarne bij de afdeling __________________________________________________________________________

