
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BPP 2023 

 

Op dinsdag 18 april 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van onze 

belangenvereniging BPP. Wij vergaderen weer in de Koningshof in Doorn.  

 

U bent welkom vanaf 10.00. Van 10.00 tot 10.30 uur is er gelegenheid voor inschrijving, een 

kopje koffie of thee en ontmoeting.  

 

Voorlopige agenda  

Opening: 10.30 - 10.45 uur   

Welkom en inleiding door Liesbeth Schaap, voorzitter  

 

Huishoudelijke vergadering: 10.45 – 11.30 

• Verslag van de ALV van 26 april 2022 

• Jaarverslag 2022 

• Benoeming bestuursleden 

o De bestuursleden Jan van Pijkeren en Baukje Vegter zijn aftredend en niet 

meer verkiesbaar. 

o In de vacature die ontstaat door het vertrek van Jan van Pijkeren zal volgens 

de statuten op bindende voordracht van de Bond Nederlandse Predikanten 

(BNP) worden voorzien. Voor de vacature die ontstaat door het vertrek van 

Baukje Vegter is nog geen kandidaat beschikbaar.  

o Ook in de komende jaren zullen een aantal bestuursleden niet meer 

herverkiesbaar zijn. Wij zetten daarom in op uitbreiding van het bestuur. 

Vanwege de huidige samenstelling roepen wij met name vrouwelijke leden op 

om zich te melden voor een bestuursfunctie. 

• Financiën 

o Jaarrekening 2022 

o Verslag kascommissie 2022 

o Benoeming kascommissie 2023 

o Begroting 2023 

o Vaststelling contributie 2024 

 

Het ouderenbeleid verdient verdieping: 11.30 – 12:30 

Het welzijn van gepensioneerden wordt niet uitsluitend bepaald door hun pensioen. 

Gepensioneerden worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van de 

vergrijzende bevolking, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en huisvesting. Een 

gastspreker licht dit toe. Vervolgens gaan wij in gesprek hoe wij als BPP en Koepel 

Gepensioneerden bijdragen aan een passend beleid. 

Lunchpauze met broodjes, drankjes en ontmoeting: 12.30 - 13.30  

  

https://www.koningshofdoorn.nl/route-en-parkeren/


Actuele stand van zaken in pensioendebat: 13.45 – 15.00 

Op het moment van deze uitnodiging is nog niet bekend of de Eerste Kamer het 

‘Wetsontwerp toekomst pensioenen’ heeft goedgekeurd. Ook weten wij niet of onze 

verbeteringen daarin zijn meegenomen. Hetzelfde geldt voor de vorderingen die PFZW 

straks heeft gemaakt met de nieuwe wet.  

 

Wel weten wij zeker dat er alle aanleiding zal zijn om de actualiteit met elkaar te bespreken, 

inclusief onze reactie en eisenpakket. Daarom willen wij veel ruimte bieden voor onderlinge 

discussie en nodigen wij in tegenstelling tot andere jaren geen gastspreker uit.  

 

Rondvraag en sluiting: 15.00 - 15.30 

 

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje (tot 16.30 uur).  


