
 

PENSIOENVERHOGING IN
2019!

UITNODIGING  GEPENSIOENEERDENDAG Suggest ies?  secretar iaat@bvpp .nl

samen  houden  we  het  leuk !

REÜNIE
UITNODIGING 

De BVPP nodigt jou uit voor de reünie

van de gepensioneerde leden van de

BVPP. 

Kom op woensdag 16 oktober 2019
voor informatie over uw pensioen, de

ontwikkelingen bij PostNL en de BVPP

én ontmoet jouw oudcollega’s! 

 

Meld je snel aan via het inschrijf-

formulier op p. 8 of ga naar

www.bvpp.nl!

Ervaar jij problemen? BVPP helpt jou graag!                 secretariaat@bvpp.nl                    www.bvpp.nl

PostNL heeft aangegeven jaarlijks te streven

naar het verhogen van het pensioen dat u

heeft opgebouwd. Per 1 januari 2019 krijgt u

over uw opgebouwd pensioen een toeslag

van 0,72%. 

Diegenen die onder de bedrijfspensioen-

regeling vallen van PostNL bouwen over hun

pensioengevend salaris dit jaar 1,652% op.

Dit geldt niet voor post-bezorgers, omdat zij

onder een ander pensioenregeling vallen.

Bereken jouw nieuwe opbouwpercentage

op www.pensioenpostnl.nl en bekijk wat

jouw keuzemogelijkheden zijn. 

 

Wil je meer uitleg over jouw pensioen? 

Kom dan naar de BVPP reünie op 

16 oktober 2019!

JURIST NODIG?
Problemen of vragen over jouw

pensioen? Als lid van de BVPP kun jij

rekenen op onze juristen en

belangenbehartigers.

Telefoon

070 320 2904

16 oktober 2019

Kom ook naar de reünie en
ontmoet jouw oudcollega’s!

 
Kijk snel op pagina 7 voor

het programma!

De reünie
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NA JE PENSIOEN ZO VRIJ ALS EEN VOGEL IN DE LUCHT

Beschouw jouw pensionering als een nieuwe start en

bereid de overgang voor door te bedenken wat je zou

willen ondernemen. Durf om hulp te vragen! Spreek je

netwerk aan of kom naar de BVPP reünie op 16-10-2019.

Samen houden we het leuk, ook tijdens je pensioen!

UITNODIGING  GEPENSIOENEERDENDAG

Net als de veelvoorkomende uitdrukking

‘achter de geraniums zitten’, wordt iemand

die met pensioen gaat ook vaak

gewaarschuwd voor ‘het zwarte gat’. Dit

zwarte gat staat symbool voor de angst of

het gevaar om in een leegte te belanden

zodra het dagelijkse werkritme verdwijnt. In

het begin is dit misschien heerlijk, het lijkt

net vakantie. Maar als er na enige tijd geen

nieuwe zinvolle invulling voor in de plaats

komt, ligt ‘het zwarte gat’ op de loer. Het is

daarom belangrijk te zorgen voor een

pensioeninvulling die bij jou past, lang

voordat je echt met pensioen gaat.

 

Foto's: Anton Terwisscha van Scheltinga

De voorzitter van de Gepensioneerden

vakgroep van de BVPP, Anton Terwisscha

van Scheltinga, houdt zich in zijn vrije tijd

graag bezig met fotografie. Zijn camera

richt hij het liefst op vogels in de vrije

natuur. Je moet er wel het geduld voor

hebben en het gebeurd wel eens dat je met

niets bijzonders terug naar huis keert. Het is

een uitdaging waar hij zelden alleen voor

staat: ''Er kunnen zich meer fotografen

hebben verzameld om die ene mooie foto

te schieten. Het is een mooie bezigheid!''.

Voordat Anton de vrije natuur intrekt,

kijkt hij eerst op Facebook vogelpagina's

of op waarneming.nl. Hier delen andere

hobbyisten zoals hij hun foto's en zo

weet ook Anton waar de mooie

vogelsoorten zich bevinden. Hoewel

Anton wel eens naar andere gebieden

afwijkt, beperkt hij zich vaak tot Noord-

Nederland. Zijn foto's deelt hij op zijn

eigen Facebookpagina Fotomansje.

 

Het fotograferen geeft hem niet alleen

voldoening, maar biedt hem ook de

ruimte om te experimenteren en te

blijven leren: ''Ik fotografeer vanaf het

water, een open veld of vanuit vogel-

kijkhutten. Heel enkel eens vanuit de

auto. Soms pas ik mijn apparatuur er op

aan. Ik gebruik nu het meest mijn Canon

EOS 7D mark II, met Canon Zoom Lens

EF 100-400mm L IS II USM''. Beoordeel

zelf maar het resultaat, alle foto's op

deze pagina zijn door Anton zelf

geschoten!

Tip!

Anton Terwisscha van
Scheltinga (Fotomansje)

Kleine Karekiet (Locatie: Alde Feanen)
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Een goede ambiance & handige informatie
''Altijd zo gezellig en ontspannen'', zeiden
de aanwezigen over 'de reünie' van vorig
jaar. Met verse koffie van De Hoeve van
Nunspeet werden de reünisten en hun
partners onthaald en door BVPP voorzitter
Cor Verbogt verwelkomt met een openings-
toespraak. Daarna werd de groep reünisten
getrakteerd op een seminar van Notaris Mr.
Daan Siebelink, van Tap & Hoff. Hij besprak
de interessante onderwerpen:
> Levenstestament

> Eigen Bijdrage Zorg
> Schenk- en Erfbelasting
 
Goede toevoeging aan de dag', vonden de
reünisten van zijn presentatie. De hand-out
met informatie vonden zij ook bijzonder
nuttig, ''kan ik thuis even rustig nalezen''.
 
Vakgroep Bestuur Overig Gepensioneerden
Na de presentatie van de voorzitter en
bestuurder van de BVPP over de gaande
ontwikkelingen binnen de BVPP, sprak Henk

van den Hengel vertegenwoordiger van de
Gepensioneerden in het CAO-platform, de
reünisten toe over de vakgroep Bestuur
Overig Gepensioneerden. Hij informeerde de
aanwezigen over deze vakgroep, dat deze
de belangen van de gepensioneerde leden
van de BVPP behartigt. 
 
Enquête
Ook de resultaten van de enquête die voor
aanvang van de bijeenkomst naar de
reünisten was gestuurd, werd besproken. 
Zo kwam uit de enquête naar voren dat de
reünisten behoefte hadden om met elkaar
te kunnen bijpraten tijdens de reünie. Daar

was nu rekening mee gehouden. Bovendien
was het voor de reünisten geen punt dat de
reünie in oktober plaatsvond.

GEZELLIGE ‘REÜNIE GEPENSIONEERDEN’ 2018
Op een zonnige dinsdagmiddag in het Gelderse Nunspeet kwamen veel oud-collega's

op 17 oktober 2018 na lange tijd weer bij elkaar. Iedereen was van mening: “Dit was een

geslaagde bijeenkomst!”.

 

Tevreden terugblik
Het programma werd met een
rondvraag en een aperitief afgerond,
waarna de reünisten de dag onderling
evalueerden. Ook de laatste nieuwtjes

werden uitgewisseld onder het genot
van een smakelijke lunchbuffet! Samen

hadden we het leuk in 2018 en samen

houden we het ook leuk in 2019! 
Ben jij er dit jaar (weer) bij?
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Wat is de NRP?
PostNL gaat dit jaar wijzigingen

aanbrengen in de werktijden bij

Productie. Het huidige stelsel van DiDoZa

wordt losgelaten en vervangen door de

Nieuwe Route van de Post (NRP): een

stelsel van vijf gelijke werkdagen met een

gelijke verdeling van de post. PostNL

werkt in 5 stappen naar de reorganisatie

van de NRP toe.

 

Wat vind de BVPP van de NRP?

De BVPP volgt de reorganisatie NRP

kritisch. Zo'n grote reorganisatie is

complex en kan moeilijkheden met zich

meebrengen voor de postmedewerkers. 

DE 'NRP', NIEUWE ROUTE
VAN DE POST?!

De BVPP houdt iedere stap van PostNL bij het

uitrollen van de NRP goed in de gaten en grijpt in

bij problemen. Zo startte de BVPP op 4 februari

2019 een onderzoek naar de juridische gronden

van de NRP. Aanleiding hiervoor was dat PostNL

naar bewijsstukken vroeg als medewerkers

aangaven niet inzetbaarheid te zijn. De BVPP zette

ook een telefoonpanel op voor vragen en klachten

over de NRP van BVPP-leden en niet-leden,

genaamd NRP-hotline. Hierdoor wist de BVPP

menig medewerker tijdig te helpen.

 

Mede dankzij de BVPP zijn de OR en PostNL in

gesprek gegaan, waarna PostNL besloot de

verplichte bewijslast op te heffen en met de OR

afspraken te maken om de communicatie over de

NRP te verbeteren. De NRP is in juni gestart. Het

evaluatieonderzoek van PostNL onder de

werknemers over de NRP loopt momenteel nog.

UITNODIGING  GEPENSIOENEERDENDAG

ZOEK JIJ EEN VAKBOND DIE BIJ JE PAST?

Ben jij nog geen lid van de Bond van Post Personeel?
Sluit je dan snel aan en ontvang:

   Tot 1 januari 2020 het lidmaatschap gratis!
   Deelname aan de loting voor de postbike!
   Gratis universele telefoonhouder voor fietsen!

Schrijf je in op www.bvpp.nl/lid-worden
Als gepensioneerd lid van de BVPP geniet je van kortingen bij diverse
verzekeraars, (juridische) ondersteuning bij problemen met jouw pensioenfonds
én leuke activiteiten. Wervers van nieuwe leden ontvangen bovendien €10,-!



2 overnachtingen

inclusief ontbijt en

diner voor €93,50

EXCLUSIEVE
LEDENACTIE

Hotel de Tipmast

Bladel

www.hoteldetipmast.nl

SCHRIJF JE IN! WWW.BVPP.NL/LID-WORDEN

. . .  en  nog  veel  meer  voordelen !

Kijk  voor  de  actuele  aanbiedingen  op  www .bvpp .nl



  PAGINA  6 UITNODIGING  GEPENSIOENEERDENDAG

Samen de toekomst
tegemoet!
BVPP, PostNL en Sandd

Van concurrenten naar collega's:
PostNL en Sandd
De Bond van Post Personeel (BVPP) waakt kritisch over het

voorgenomen samengaan van PostNL en Sandd. Toch is de

BVPP positief over de consolidatie:

‘Het samengaan van de bedrijven maakt een einde aan
de kunstmatige concurrentie in de krimpende
briefpostmarkt. Het onderschept de krimp op een
sociale manier en brengt meer baanzekerheid voor
duizenden postbezorgers'.

Het is wel nog even wachten op de Autoriteit Consument en

Markt (ACM), de toezichthouder op o.a. de postmarkt, want

tijdens het goedkeuringstraject van de ACM blijven de twee

bedrijven gescheiden en verandert er nog niets.

Wat er ook gebeurt...

De BVPP blijft zich inzetten voor de medewerkers van Sandd

en PostNL met betrekking tot de werkgelegenheid en

arbeidsvoorwaarden. Als lid kun je erop rekenen dat jij bij het

proces van de cao-vorming wordt betrokken en invloed hebt

op de koers van de BVPP. Samen houden we het leuk!

WORD LID
OF WERF EEN LID!

Ontvang tot 1 januari 2020
gratis lidmaatschap en een
gratis universele
telefoonhouder voor fietsen!

Inschrijven als lid of meer
informatie? www.bvpp.nl

   'Samen ergens voor
staan, dat is het

mooiste wat
 er is'

Joost Bol

Bestuurder BVPP
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Ook dit jaar op woensdag 17 juli 2019 stonden onze

vrolijke ambassadeurs met een post bij het Shell

bezinestation Schoenaker 9 te Wijchen. Veel deelnemers

herkenden de dames en maakten een korte stop voor

een praatje. Het was weer een succesvolle dag voor de

BVPP met veel dank aan Marion en Dicky!

AGENDA REÜNIE BVPP 2019

Vorig jaar stonden onze vrolijke BVPP ambassadeurs Marion en Dicky met hun

tomeloze enthousiasme de lopers van de Vierdaagse aan te moedigen en voorzagen

ze de lopers van een koud flesje water en de hoog nodige pleisters. 
 

BVPP BIJ DE VIERDAAGSE! SAMEN WAS HET LEUK IN WIJCHEN

UITNODIGING  GEPENSIOENEERDENDAG

Inloop met koffie vanaf 10.00 uur

Start programma om 10.30 uur

Opening en mededelingen (Voorzitter BVPP Cor Verbogt)

Presentatie door notaris Mr. Daan Siebelink

Presentatie door gastspreker over de pensioenen

De recente ontwikkelingen bij PostNL (bestuurder Joost Bol)

Ontwikkelingen BVPP (Voorzitter BVPP Cor Verbogt)

Rondvraag en antwoord op de ingediende vragen

Lunch

Deelnemers van de reünie zullen tijdens de reünie een verzorgde lunchbuffet krijgen. 

 

Indien u vragen hebt over pensioenen of uitkeringen dan vernemen wij deze graag via het

aanmeldformulier op pagina 8 of een e-mail aan secretariaat@bvpp.nl.nl

 

Voor de reünisten is deze bijeenkomst gratis en de reiskosten worden op basis van de

BVPP-regeling vergoed. Jouw partner is ook van harte welkom, voor € 15 ontvangt hij/zij

ook een geheel verzorgde dag. De reiskosten voor jouw partner worden niet vergoed.

Datum: woensdag 16 oktober 2019

Locatie: Hotel De Hoeve van Nunspeet 

( Adres: Elspeterweg 14, 8071 PA Nunspeet)



AANMELDFORMULIER REÜNIE
Verstuur onderstaand aanmeldformulier 

VÓÓR 1 OKTOBER 2019 naar: 
Ledenadministratie BVPP, Antwoordnummer 60752, 5000 WB Tilburg
of schrijf je in via het aanmeldformulier op de website www.bvpp.nl

IK MELD MIJ AAN VOOR DE BVPP REÜNIE OP 16 OKTOBER 2019
Achternaam: _________________________________________________

Voornaam: ___________________________________________________

Adres:  _______________________________________________________

Postcode: __________________ Woonplaats:  ______________________

E-mail:  ______________________________________________________

Telefoonnummer: _____________________________________________

 

Neemt  wel* /  niet  een partner mee.  (doorstrepen wat niet toepassing is)

Naam partner: ________________________________________________

     * Voor deelname van de partner zal €15,- in rekening worden gebracht.

 

 Eventuele vragen over pensioen/uitkering: _________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Wilt u in het vervolg op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen

van de BVPP of over een reünie? 

       Ja, ik blijf graag op de hoogte van de BVPP en de reünie.

       Nee, ik hoef geen nieuws te ontvangen.


