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Beek 14 september 2022 

 

Beste leden van de Postactieven, 

Dit is intussen de derde nieuwsbrief van dit jaar. De nieuwsbrief zie ik als een soort richtsnoer die ons 

door de gebeurtenissen van het jaar heen loodst.  

Ook nu staat er weer een belangrijke gebeurtenis op de agenda.  

Het bestuur kan u de bijeenkomst van 15 november in Lemmer aankondigen. We gaan namelijk 

elkaar treffen in het noorden van ons klein landje. Ik en ook mijn medebestuursleden van de 

Postactieven van de ANPV hopen dat we veel respons krijgen uit deze streek. Zo vaak gebeurd het niet 

dat we zo dichtbij waren voor onze leden in de noordelijke provincies. Dus maak gerust gebruik van 

deze uitnodiging en meldt u aan om deel te nemen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Inleiding door Leo Ponsen (voorzitter Postactieven ANPV) 

- 10.30 - 1100  Jaarvergadering (op grond van de ANPV statuten is iedere afdeling jaarlijks 
verplicht een ledenvergadering te houden) 

- 11.00-11.45  ABP voorlichting (ABP geeft een uitleg hoe het staat met de pensioenen en 
de op handen zijn veranderingen. Tevens krijgen e aanwezigen antwoord op al hun 
vragen) 

- 11.45 Korte Pauze 
- 12.00- 12.45  Notaris (de notaris behandeld uw vragen en zal een ingaan op belangrijke 

zaken in het erfrecht) 
- Lunch  
- 13.30  Rondleiding (door het Unesco Woudegemaal) 

- Ca. 15.00 uur (afsluiting door Leo Ponsen voorzitter ANPV Postactieven) 
 

 
 

We hebben in samenspraak met het hoofdbestuur moeten besluiten, om een 

soort inschrijvingsgeld (10 euro per persoon) te vragen in verband met de 

reserverings- en andere kosten die men maakt voor een dergelijke dag. Het is 

namelijk bij vorige bijeenkomst gebleken dat collegae zich enthousiast 

aanmelden maar dan later niet komen. Dat maakt het financieel moeilijk om een 

dergelijk evenement te organiseren. 



 

 

Aanmelden kan via de secretaris van de afdeling op het emailadres 

anpv@poboxes.nl onder vermelding van het aantal personen waarmee u wilt 

komen (één of twee). Na aanmelding krijgt u de informatie over hoe u het 

inschrijfgeld kunt voldoen. 

Vanwege de mogelijkheden bij het Unesco Woudegemaal is 

er een beperking aan het aantal deelnemers. Aanmelden kan tot 15 oktober 

Reiskosten worden conform het reglement Reis en Verblijfkosten van de ANPV 

vergoed. 

 

 

Met vriendelijke groet  

Leo Ponsen 

Afdelingsvoorzitter ANPV Post-actieven  

Ook namens Erik en Gerard. 

 


