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Van de redactie 
 

 
 
Het vriest acht graden en de venijnige wind 
maakt dat het aanvoelt als min vijftien. En het 
heeft ook gesneeuwd. Een hele goede reden om 
mij binnenshuis te storten op onze eerste 
BAMformatie van 2018. 
Dit belooft een spannend jaar te worden met 
ingrijpende veranderingen. Op de ALV 
(Algemene Ledenvergadering) op 31 mei 
aanstaande zullen maar liefst drie bestuursleden 
aftreden en niet de minste. In deze editie meer 
daarover. 
 
De voorzitter gaat er vanuit dat hij zijn laatste 
“Van het bestuur” heeft geschreven en grijpt die 
gelegenheid aan om zijn zorgen te uiten over de 
paar financiële missers van BAM. Het is ook 
zuur dat een paar projecten zo ’n negatieve 
invloed hebben op het resultaat. In BAM Breed, 
die net op de mat viel, lees ik in het Bericht van 
de Board dat het grootste deel van de 
activiteiten in 2017 presteerde in lijn met de 
verwachtingen van de Raad van Bestuur maar 
dat er grote teleurstelling is over het verlies op 
project Zeesluis IJmuiden ter grootte van € 68 
miljoen. Gezien de economische wind mee, die 
zeker ook in de bouwsector waait, geeft de 
voorzitter het vertrouwen dat het in de toekomst 
goed moet komen. 
 
Belangrijk is de aandacht te vestigen op de 
aanstaande verkiezingen van leden voor het 
Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds 

bpfBouw. Onze vereniging heeft een kandidaat 
voor deze verkiezingen ingebracht in de persoon 
van Tom van Beek. Vergeet niet op hem te 
stemmen. Meer hierover in deze BAMformatie. 
 
Vanuit de Sociaal Economische Commissie 
(SEC) is uitvoerig bericht over de stand van 
zaken van de pensioenindexaties. Een lastige 
materie, dus neem even de tijd om het goed te 
lezen. Het is de moeite waard. 
De Activiteitencommissie kijkt terug op een 
succesvol 2017 en staat stil bij het grote aantal 
deelnemers aan de verschillende activiteiten. 
Voor de activiteiten in dit lopende jaar is het 
raadzaam een Museumkaart te bezitten. 
 

 
 
De redactie mag zich verheugen in een ruim 
aanbod aan artikelen voor deze editie. Jean 
Muijtjens laat zijn licht weer schijnen over een 
aantal lezenswaardige boeken en Piet Grutters, 
contactpersoon Kring Betuwe, zet Jan Steenis in 
het zonnetje. Tenslotte is onze vaste 
correspondent Cor Cornelisse op bezoek 
gegaan bij TIMMERMAN en doet daar verslag 
van. 
 
Veel leesplezier. 
 
Eric van Baarsel 
 
 
 
 
 
Kopij voor BAMformatie 2018-2 graag 
inleveren vóór 9 juni 2018 bij de redactie. 

Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2018 
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Van het Bestuur 
 

 
 
Voor vanaf links: Peter Grotenhuis, Eric van Baarsel en 
Bert Dragt 
Achter vanaf links: Cor Cornelisse, Ineke Roedoe,  
Ad Kerklaan en Rick van Harn 

 
In de media kunnen wij lezen dat de 
economische groei in Nederland in 2017 een 
piekniveau bereikt  heeft van 3,3 % en dat in 
2018 en 2019 een niveau wordt verwacht van 
3,1 respectievelijk 2,2 %. Vooral de 
aantrekkende wereldhandel jaagt de groei aan. 
Wel past daarbij de kanttekening dat meneer 
Trump niet te gekke maatregelen moet 
afkondigen  ter bescherming van zijn eigen 
(America First) economie en werkgelegenheid. 
Ook moet daarnaast opgemerkt worden dat de 
kapitaalrente, die thans erg laag is, niet 
plotseling gaat stijgen De economische groei 
werkt ook positief voor de arbeidsmarkt. De 
werkgelegenheid stijgt en de werkloosheid 
neemt sterk af.             
 
Wat betekent de groei voor de bedrijfstak bouw?  
De bouw is een van de snelst groeiende 
sectoren en één van de sterkste drijvers achter 
de groei. De bouw behaalde in de burgerlijke en 
utiliteitsbouw de grootste groei. 
Al met al heel positief. Ook BAM kan en moet 
daarvan kunnen profiteren, zowel qua 
werkgelegenheid als omzet en eindresultaat. 
Dat mag men althans verwachten, maar helaas 
is dat niet het geval. Het eindresultaat over 2017 
wordt door twee projecten, namelijk de 
parkeergarage vliegveld Eindhoven en de sluis 
IJmuiden, zodanig negatief beïnvloed dat het 
zwaar tegen valt. En natuurlijk geldt nog steeds 
de stelling, dat daar waar gewerkt wordt ook 
fouten gemaakt kunnen worden, maar in deze 
omvang roept dat grote vragen op. Laten wij er 

op vertrouwen dat het in de toekomst niet weer 
gebeurt. 
 

 
 
Hoe gaat het met de Vereniging BAM 
Gepensioneerden, kan men zich vervolgens 
afvragen. Het gaat goed met de Vereniging, met 
dien verstande dat helaas het ledenaantal 
gering terug loopt. Dat heeft meerdere 
oorzaken, zoals overlijden en vergrijzing, maar 
ook een tegenvallende interesse bij 
medewerkers die met pensioen gaan om lid te 
worden van VBG.                                                     
Met Rob Zuidema, directeur Human Resource, 
is afgesproken dat VBG wordt gepromoot bij 
degenen die BAM verlaten. Mede daardoor 
hopen we de terugloop een halt toe te roepen. 
 
In een van de vorige edities van BAMformatie 
(2017 – 2) is gemeld dat een aantal leden van 
het bestuur om hen moverende redenen dit jaar 
zullen terugtreden .Ook is gemeld dat het 
Bestuur kandidaten zal benaderen voor 
opvolging. Daar is het Bestuur in geslaagd, met 
dien verstande dat de beoogde opvolgers pas in 
de Algemene Ledenvergadering van 31 mei a.s. 
door de leden benoemd kunnen worden.                                                                                           
De volgende kandidaten zullen worden 
voorgedragen:                                                       
- Nico Dirkzwager als voorzitter (opvolger van 
Bert Dragt) 
- Willem Aberson als secretaris (opvolger van 
Ad Kerklaan) 
- Frits Scheublin als lid en voorzitter SEC 
(opvolger Rick van Harn).  
In de hoop velen van u te ontmoeten op de 
Algemene Ledenvergadering op 31 mei a.s., 
wens ik u, mede namens mijn medebestuurders, 
een florissant voorjaar toe. 
 
Bert Dragt                                                                                                                               
voorzitter 
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Bestuur vernieuwt zich 
 
Zoals eerder vermeld zullen tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 31 mei 
aanstaande maar liefst drie bestuursleden 
terugtreden. Ze hebben hun eigen 
overwegingen om zich niet langer beschikbaar 
te stellen voor een bestuursfunctie van VBG, 
hetgeen de overige bestuursleden 
vanzelfsprekend respecteren. 
 
Drie mutaties trekken toch een wissel op de 
continuïteit van het bestuurswerk en daarom is 
het buitengewoon verheugend dat de voorzitter 
heeft kunnen melden, dat het bestuur drie 
nieuwe kandidaten bereid heeft gevonden om 
de taken en functies van de uittreders over te 
nemen 
 
Tijdens de ALV zullen zij formeel worden 
voorgedragen als nieuwe bestuursleden en het 
bestuur hoopt en verwacht, dat zij met groot 
enthousiasme zullen worden benoemd. 
Om nu al nader met ze kennis te kunnen maken, 
stellen zij zich hier in het kort aan de leden voor. 
 

Nico Dirkzwager (voorgedragen als voorzitter) 

 

Geboren in maart 1947 te Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Getrouwd sinds 1975 met Odilde van 
Milaan en de trotse vader van een zoon en 
dochter. 

Na eerst op de HTS in Rotterdam mijn diploma 
Weg- en Waterbouwkunde te hebben behaald, 
ben ik naar de Technische Universiteit gegaan 
om vervolgens af te studeren op het gebied van 
de Kust Waterbouwkunde. Tussendoor heb ik 

nog mijn militaire dienstplicht vervuld als 
pelotonscommandant van een werktroepen 
peloton. 

In 1975 in dienst getreden van Interbeton (nu 
BAM International) om in het buitenland te gaan 
werken, hetgeen altijd mijn droom was geweest. 
Al snel werden we uitgezonden naar Pakistan 
voor het bouwen van de funderingen voor een 
spoorbrug over de rivier de Indus in Hyderabad. 
Na deze uitzending volgde tewerkstelling op 
diverse projecten in Qatar, Australië, Saudi 
Arabië en Libië. In Saudi Arabië is onze dochter 
geboren. 

In totaal hebben we ongeveer 17 jaar als gezin 
min of meer onafgebroken in het buitenland 
vertoefd, waar we met zeer veel plezier op 
terugkijken; ondanks het feit dat het niet altijd 
even gemakkelijk was. De verlofperiodes 
werden meestal voor een groot deel 
doorgebracht in nabij gelegen gebieden 
waardoor we veel van de wereld hebben gezien. 

In 1991 keerden we terug naar Nederland om 
ons te vestigen in Zevenbergen, waar we nog 
steeds wonen. Omdat Interbeton uitsluitend 
buiten West Europa werkte, was ik dus veel aan 
het reizen en verkeerde ongeveer een derde 
van de tijd buitenshuis. 

In 1996 werd ik benoemd tot directeur van 
Interbeton, welke functie ik heb vervuld tot het 
jaar 2010. Toen ging ik met pensioen na precies 
35 jaar te hebben gewerkt voor Interbeton / BAM 
International. 
Na mijn pensionering heb ik ongeveer vier jaar 
adviesfuncties verricht in Australië en Qatar  
voor internationale aannemers. 

Mijn hobby’s zijn fotografie, reizen, duiken, golf 
en langdurige wandeltochten.  

Algemene 
Ledenvergadering 

 
op 

 
31 mei 2018 
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Willem Aberson (voorgedragen als secretaris) 
 

  
 
Geboren in juli 1947 te Steenwijk, een oude stad 
in Noordwest-Overijssel met in de omgeving 
diverse landschapssoorten, variërend van 
merengebieden, polders en bossen tot 
heidevelden en oude landbouwgronden. 
Interessant genoeg om te noemen, want hier 
struinde, fietste en schaatste ik in m'n jeugd flink 
rond. 
 
Mijn thuisbasis was een middelgroot 
aannemersbedrijf, dus niet vreemd dat ik na de 
HBS naar de HTS voor de Bouwkunde ( destijds 
bekend als “ de aannemers-HTS “, want gesticht 
door de NAPB) in Utrecht ging. 
Met een Weg- en Waterbouw-diploma en na een 
langdurig opgerekt verblijf in Israël meldde ik me 
in Amersfoort bij het Nederlandse leger. Daar 
werd ik bij de cavalerie pelotonscommandant 
van een groep Leopardtanks om vervolgens na 
vele reservistenjaren als oud-reserve ritmeester 
eervol te worden afgevoerd. 
In 1978 getrouwd met Inger en samen gezegend 
met twee dochters en een zoon en een 
kleindochter inmiddels. 
 
Begonnen in de wegenbouw bij NBM en via een 
overstap naar de waterbouw bij Nederhorst in  
1980, na een bedrijfsovername, bij HBM in de 
utiliteitsbouw terechtgekomen in de regio Zuid 
West Nederland. Het werkgebied omvatte 
globaal Zuidholland, Zeeland en West Brabant 
alsook ( logisch natuurlijk ) Oost Brabant en 
Limburg. Met Philips-werken in Eindhoven en 
Nijmegen, later ook nog in Maastricht. Veel 
kilometers en lange dagen. 
 
Na de gebruikelijke ervaringen in het 
uitvoeringsproces werd ik in 1992 adjunct-
directeur productie van de regio Den Haag, later 
samengevoegd met de regio Rotterdam tot regio 

Utiliteitsbouw West. Veel mooie werken zoals 
(verbouwing) Feyenoord Stadion, Naturalis 
Leiden, Provinciehuis Den Haag en het World 
Port Center te Rotterdam. 
In 2000 nam HBG het middelgrote bouwbedrijf 
Elion & Pajkrt Bouwen te Rijswijk over en werd 
ik daar directeur. Inmiddels onder de BAM-vlag 
werd het bedrijf in 2005 verkocht aan Van 
Hoogevest Bouw te Amersfoort. Helaas is twee 
jaar later de gehele Hoogevest Groep failliet 
gegaan, in welk proces alle bedrijfsonderdelen 
geheel gedesintegreerd zijn. Zeer beroerd voor 
alle werknemers. 
Zelf ben ik verder gegaan bij BAM als 
projectdirecteur met (toevallig) hoofdzakelijk 
“interim”-klussen op enkele grote werken met 
“speciale uitdagingen” (zoals de formule 
tegenwoordig luidt). Uiteindelijk heb ik mijn 
bouwleven afgerond bij Schakel & Schrale Den 
Haag. Het was 2012, ik was 65 jaar en derhalve 
tijd voor pensioen. 
 
Naast wat adviesklussen in de uitvoeringssfeer 
slijt ik mijn tijd met roeien, schaatsen, golfen, 
tuinieren, klussen, lezen, museumbezoek en 
projecten in een serviceclub. Tot dusver bevalt 
dat, uiteraard samen met mijn vrouw, goed. 
 

Frits Scheublin (voorgedragen als lid en 
voorzitter SEC) 
 

 
 
Na mijn afstuderen aan de TU Delft, Faculteit 
Bouwkunde, lag het voor de hand dat ik bij een 
architectenbureau zou solliciteren. Ik koos 
echter voor een groot bouwbedrijf. Tien jaar was 
ik architect / designmanager bij J.P. van 
Eesteren. Daarop volgde tien jaar als directeur 
van Starke Diekstra, een bouwmanagement-
bureau. Na slechts drie jaar als directeur bij Inbo 
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Architecten kwam ik in 1993 bij HBG in dienst 
als directeur Engineering. Na de fusie met BAM 
in 2003 werd dat BAM Advies & Engineering. In 
dat zelfde jaar werd ik benoemd tot (part time) 
professor aan de TU Eindhoven. 
 
Sinds mijn vroegpensioen in 2009 vervul ik nog 
diverse functies in de bouwsector. Zo ben ik 
coördinator van de bouwsector bij PUM, een 
ontwikkelingshulporganisatie. Ik doe voor PUM 
advieswerk in vele landen. In februari was ik nog 
enkele weken actief als gasthoogleraar aan de 
universiteit van Lahore, Pakistan.  
 
In het bestuur van de Vereniging BAM 
Gepensioneerden zal ik – na goedkeuring door 
de algemene ledenvergadering – mij vooral 
bezighouden met de pensioenaangelegen-
heden. In dit verband weet ik mij gesteund door 
mijn vrouw Marielle, die jarenlang als HRM-
manager de pensioenbelangen voor een ander 
groot bouwconcern behartigde. 
 
 

Verkiezingen bpfBouw 
 
In de BAMformatie 2017 - 4 van december 2017 
heb ik een inkijkje gegeven in het 
befrijfspensioenfonds bpfBOUW. Het artikel 
eindigt met de mededeling dat de Vereniging 
BAM Gepensioneerden een kandidaat voor het 
Verantwoordingsorgaan van dit pensioenfonds 
heeft ingebracht. Onze kandidaat is Tom van 
Beek. 
Op bpfbouw.nl/verkiezingen is hij op de 
kandidatenlijst voor deze verkiezingen te vinden. 
Tom van Beek heeft als slagzin gekozen  
 
“VOOR JONG & OUD EEN PENSIOEN DAT 
HOUDT”. 
 
Hiermee geeft Tom kort en bondig aan waarvoor 
hij staat. Voor de jongeren die nog een pensioen 
opbouwen en voor de ouderen die van een 
pensioen genieten. 
 

 

 
 
 
Als persoonlijke beweegreden voor zijn 
kandidatuur geeft hij aan: 
“Gepensioneerden moeten zien rond te komen 
van hun pensioenuitkering en willen zekerheid 
dat deze uitkering qua koopkracht op peil blijft. 
Dit is de laatste jaren niet het geval geweest. 
Werkenden moeten een goed pensioen kunnen 
opbouwen via aantrekkelijke voorwaarden. 
De beleidskeuzen van bpfBOUW dienen ook in 
de toekomst gebalanceerd te zijn over de 
diverse betrokken partijen waaronder de 
gepensioneerden. Hiervoor wil ik mij inzetten”. 
 

 
 
Een pensioenfonds heeft de zorg voor beide 
categorieën en een lid van het 
Verantwoordingsorgaan heeft de taak om hierop 
toe te zien. 
 
Eind maart ontvangen alle kiesgerechtigden een 
verkiezingskrant met de kandidatenlijst. 
Tussen 3 en 17 april kunt u online of op papier 
stemmen op een kandidaat. 
 
 

Wij gaan er vanuit dat u stemt en 
dat u op Tom van Beek stemt ! 
 
 

Ad Kerklaan  

Stem tussen 3 en 17 april 
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Ontwikkelingen van de 
BAMpensioenen 
 
Zoals elders in deze editie is aangegeven, stop 
ik eind mei aanstaande na vijf jaar met mijn 
activiteiten als voorzitter SEC en bestuurslid 
VBG. Het lijkt mij goed de belangrijkste 
gebeurtenissen van de afgelopen jaren nog 
eens op een rijtje te zetten, zodat hierdoor een 
goed beeld kan worden verkregen van de 
ontwikkelingen in het pensioenland van BAM. 
Harmonisatie toeslagbeleid 1 januari 2010 
Met ingang van 01-01-2010 heeft er een 
harmonisatie plaatsgevonden van het 
toeslagbeleid voor de meeste 
pensioenregelingen binnen Koninklijke BAM 
Groep. De harmonisatie heeft betrekking op de 
toeslagverlening voor de inactieven in deze 
regelingen. Dit betekent  samengevat het 
navolgende : 
1) De toeslagen voor inactieven worden 

gekoppeld aan de toeslag voor inactieve 
deelnemers van bpfBOUW (hierna: de BPF-
toeslag). 

2) De toeslagen worden gefinancierd uit de 
bestaande toeslagendepots (NN en Aegon) 
inclusief toekomstige overrente. 

3) De toeslagen zijn voorwaardelijk, en worden 
qua hoogte beperkt tot de beschikbare 
middelen in de desbetreffende 
toeslagendepots. 

4) Voor de toeslagen op de pensioenen 
waarvoor een arbeidsvoorwaardelijke 
bijplus-verplichting geldt, zal BAM de 
hiervoor beschreven toeslagen aanvullen tot 
de BPF-toeslag, waarbij de aanvullende 
kosten voor rekening van BAM zijn. 

 
 

 

BAM heeft de afgelopen jaren in moeilijke 
marktomstandigheden geopereerd en daarom 
heeft BAM, in verband met zwaarwichtige 
omstandigheden, een beroep gedaan op het 
eenzijdige wijzigingsbeding in de 
pensioenregelingen. Dit heeft geleid heeft tot 
wijzigingen in de toeslagregelingen 
respectievelijk tot tegemoetkomingen per 1 
januari 2013 alsmede 1 januari 2014. De 
toeslagbepalingen zijn vastgelegd in 
toeslagprotocollen en betekenen kort 
samengevat het navolgende: 
 
1) Premievrijmaking pensioencontract met 

NN per 01-01-2013 (met als gevolg 

invoering van een toeslagendepot bij NN, 

afgekort: NN1) 

Het BAM-pensioencontract bij NN liep destijds af 
per 31 december 2012. BAM heeft de 
gepensioneerden en gewezen deelnemers in dit 
pensioencontract geïnformeerd over het besluit 
van BAM om het contract met NN zonder 
behoud van winstdeling per ultimo 2012 
premievrij te maken. Hierdoor vervalt de 
mogelijkheid om uit toekomstige overrente van 
het NN-contract toeslagen te betalen.  Bij 
continuering van het contract NN met behoud 
van winstdeling had BAM circa € 50 miljoen in 
contanten moeten storten, wat van BAM volgens 
hen redelijkerwijs niet gevergd kon worden. Voor 
de opvang van de nadelige gevolgen is door 
BAM een beperkt bedrag van € 12 miljoen 
beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bestemd voor 
toekomstige toeslagen en wordt gestort in een 
separaat toeslagendepot bij NN en is volledig 
gefinancierd uit de afwikkeling van het 
pensioencontract met NN. Dit besluit van BAM 
treft met name de groep ‘oorspronkelijk BAM-ers 
zonder bijplusverplichting’’en de groep ‘’BAM-
excedentpensioenen vanaf 2005 zonder 
bijplusverplichting”. Naast de genoemde € 12 
miljoen is tevens afgesproken, dat tijdens een 
tweejaarlijks overleg zal worden vastgesteld of 
BAM aanvullende stortingen zal realiseren in het 
toeslagendepot.   
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2) Wijziging per 1 januari 2014 in de 

toeslagregeling uit hoofde van de 

bijplusverplichting (met als gevolg 

invoering van toeslagendepots bij NN en 

AEGON, afgekort: NN2 + AEGON) 

In verband met de toeslag-bijplusverplichting 
had BAM een pensioenverplichting op haar 
balans staan van circa € 50 miljoen. Het gaat 
hier om toeslagen op pensioenen van bepaalde 
groepen inactieven bij NN (op basis van de 
BPF-toeslag) en actieve deelnemers bij NN en 
AEGON (op basis van de UTA-loonindex). BAM 
heeft de betrokken medewerkers, 
gepensioneerden en gewezen deelnemers  
geïnformeerd over het besluit van BAM om de 
bijplusverplichting te wijzigen. Hierdoor 
realiseert  BAM een vrijval van 
balanspensioenverplichting van circa € 25 
miljoen. Voor de periode vanaf 1 januari 2014 
worden de volgende afspraken gemaakt over de 
bijplusverplichting: 
a) Over een periode van vijf jaar (2014 tot en 
met 2018) wordt jaarlijks € 1,5 miljoen door BAM 
gestort in een toeslagendepot met een verdeling 
volgens afspraak bij de verzekeraars NN en 
AEGON.  
b) Na deze vijf jaar herleeft voor een periode 
van zeven jaar (2019 tot en met 2025) de tot 1 
januari 2014 geldende bijplusverplichting.  
c) Naast hiervoor genoemde is tevens 
afgesproken, dat tijdens het tweejaarlijks overleg 
zal worden vastgesteld of BAM aanvullende 
stortingen zal realiseren in de toeslagendepots 
 

 
Het tweejaarlijks overleg 
Uitgangspunt voor het tweejaarlijks overleg is 
dat BAM wenst als ‘’goed (ex-)werkgever” te 
worden beschouwd en zich uit dien hoofde 
bereid verklaart om de effecten van de 
beperking van de toeslagregelingen, zoals 
hiervoor vermeld, tweejaarlijks te toetsen en te 
beoordelen. Bezien wordt of dit tot  uitkomsten 
leidt die niet passend zouden zijn voor het ‘’goed 
(ex-) werkgeverschap”. Hierbij past het 

uitgangspunt dat als het BAM goed gaat, het 
ook weer goed gaat met de bovengenoemde 
toeslagregelingen. 
Voor het tweejaarlijks overleg zijn de volgende 
criteria van belang: 
1) BAM dient “investment-grade” te zijn  

(Implied triple B-status) 

2) BAM dient “voldoende solvabel” te zijn 

(Solvabiliteit tussen 20 en 25%) 

3) BAM dient “behoorlijk resultaat” te hebben 

(Marge boven 2% vóór belastingen) 

4) BAM dient “positieve cash-flow” te hebben 

(Uit operationele activiteiten) 

Er heeft reeds tweemaal een tweejaarlijks 
overleg plaatsgevonden, te weten op 30 april 
2015 en op 7 april 2017, waarbij BAM nog niet 
voldeed aan de gestelde criteria. Derhalve 
hebben er nog geen aanvullende stortingen 
plaatsgevonden.  
 
Verlengingen toeslagovereenkomsten NN en 
Aegon 
Bij zowel NN als Aegon vindt geen 
pensioenopbouw meer plaats voor actieve 
deelnemers. Wel kunnen er dus 
(voorwaardelijke) toeslagen van toepassing zijn 
op opgebouwde pensioenen. Hiertoe heeft BAM 
toeslagovereenkomsten gesloten met NN 
(huidige contractperiode 2018-2020) en Aegon 
(2014-2018). Bij de verlengingen van het NN-
contract was sprake van tariefsverhogingen 
waarbij, in overleg met BAM en de COR van 
BAM, afspraken zijn gemaakt dat de effecten 
van deze verhogingen deels voor rekening BAM 
zijn gekomen. 
 
Indexatie % 
De afgelopen jaren zijn in zeer beperkte mate 
onze pensioenen geïndexeerd. Een overzicht 
van die indexaties zijn vermeld in een tabel.  
 
Zie voor tabel pagina 19. 
 
Zoals valt te concluderen zijn de pensioenen 
voor inactieven in zeer beperkte mate 
geïndexeerd, hetgeen – afgezien van de soms 
beperkt aanwezige toeslagmiddelen - 
veroorzaakt wordt door de koppeling met de 
BPF-toeslag voor inactieven. Deze toeslag was 
de laatste jaren bijna nihil omdat de 
dekkingsgraad bij bpfBOUW – door de lage 
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marktrente – onvoldoende was om te mogen 
indexeren.   

 
          
 
 
Huidige hoogte toeslagendepots 
Hierna volgt nog een overzicht van de huidige 
toeslagendepots.     
 
1) NN1 (Actieven en Inactieven) per saldo circa  

€ 10 miljoen, goed voor mogelijke  indexatie 

van circa 3%.   

2) AEGON-Wilma (Inactieven) per saldo circa  

€ 35 miljoen, goed voor mogelijke  indexatie 

van circa 15%. 

3) AEGON-NBM (Inactieven) per saldo circa    

€ 65 miljoen, goed voor mogelijke  indexatie 

van circa 20%.   

Wij hebben diverse voorstellen aan BAM 
gedaan om deze depots, naast de eventuele 
indexering op basis van de toeslagprotocollen, 
separaat aan te spreken door toekenning van 
extra indexaties. BAM wenst hieraan niet mee te 
werken. 
 
Dit was het dan, mijn laatste info over 
pensioenen. 
 
 
Rick van Harn 
 

 
 
 
 

Van de Activiteitencommissie 
 
 
Allereerst een korte terugblik op 2017 en 
informatie over de deelname aan de recreatieve 
activiteiten van de vereniging.  
De weergoden waren ons het afgelopen jaar 
zeer gunstig gezind; op alle dagen was het 
zonnig en aangenaam weer. Een uitzondering 
vormde de golfdag. Na vijf jaar op rij prima weer 
te hebben gehad was het nu echt raak, de 
hemelsluizen gingen urenlang open.  
 
Veel leden hebben weer deelgenomen aan de 
georganiseerde activiteiten. Het aantal 
aanmeldingen overtrof vaak het gestelde 
maximum aan de te ontvangen gasten. Gelukkig 
konden we dan meerdere dagen vastleggen. 
Alleen voor de tocht naar België en Antwerpen 
moesten we een aantal leden teleurstellen. 
In totaal kwamen er 814 leden en partnerleden, 
waarvan er 464 meer dan één keer aanwezig 
waren. 
Toch weer 40% van het ledenbestand. 
 
Er gingen 114 personen mee op de 
voorjaarsexcursie naar Antwerpen met als 
gastheren Wim Beukers en Cor Cornelisse. Op 
de voorjaarsbijeenkomst en de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) in Wildlands te Emmen 
waren er 236 personen met als gastheren Rijk 
van Tongeren en Joost Lobach. De twee dagen 
najaarsbijeenkomst in Maastricht werden 
bezocht door 270 personen. Die werden 
verwelkomd door Jan Vissers en Joost Lobach. 
De twee geplande dagen van de 
najaarsexcursie naar ss Rotterdam trok 148 
personen, waarbij Rijk van Tongeren en Cor 
Cornelisse de gasten ontvingen. Aan de onder 
auspiciën van de Activiteitencommissie 
georganiseerde golfdag deden 46 personen 
mee met Jan Vissers als mede-organisator en 
gastheer. 
Voor het inschrijven en uitdelen van bonnen e.d. 
kregen we hulp van de partners van de 
commissieleden of van bereidwillige 
deelnemers, waarvoor onze dank.                                         
Gelukkig hebben er zich geen incidenten of 
ongelukken voorgedaan op de georganiseerde 
dagen. 
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In 2018 kiezen we ervoor om vooraf al twee 
dagen vast te leggen, zodat u uw voorkeursoptie 
kunt aangeven op het aanmeldingsformulier. De 
voorjaarsbijeenkomst met ALV blijft op één dag 
en vindt dit jaar plaats op 31 mei a.s. Gezien de 
locaties die we dit jaar gaan bezoeken is het een 
aanrader om een Museum Kaart te bezitten. U 
krijgt dan korting op uw eigen bijdrage en zo 
levert het hebben van de kaart nog extra 
voordeel op! 
Over de Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni 
a.s. zullen wij u weer informeren welke BAM-
projecten meedoen in uw regio.                                                                                                   
 
Uit uw reacties maken wij op, dat u de 
recreatieve activiteiten zeer op prijs stelt. Dit 
geeft ons als Commissie de inspiratie om 
enthousiast door te gaan om leuke en 
interessante ontmoetingsdagen te blijven 
organiseren. Uw suggesties hiervoor blijven 
onverminderd welkom. 
 
De Activiteitencommissie 
 
 

Boeken 
 
 
De afgelopen maanden heb ik een aantal – voor 
mij - interessante boeken gelezen en hopelijk 
ook interessant voor u. 
 
Enige maanden geleden heb ik hier geschreven 
over het geheime dagboek van Hendrik Groen 
‘Pogingen iets van het leven te maken’. U hebt 
waarschijnlijk de TV-serie over dit boek op de 
maandagavonden gezien. Deze schrijver heeft 
nog een tweede boek geschreven: ‘Zolang er 
leven is’. Ik heb dit boek ook met heel veel 

plezier gelezen. Misschien komt er van dit boek 
ook een TV-serie. 
 

    
 
Voor wie van oude geschiedenis houdt, raad ik 
de volgende drie boeken aan. Het zijn wel 
behoorlijk dikke pillen, eentje met ook nog al wat 
kleine letters. Op een verjaardag zag ik dat de 
jarige twee boeken over de Romeinen kreeg 
namelijk ‘Rubicon’ van Tom Holland en ‘Verval 
en Ondergang van het Romeinse Rijk’ van 
Edward Gibbon. Zeer interessante boeken voor 
wie van de Oudheid houdt. Het boek ‘Rubicon’ 
begint met de tocht over de rivier de Rubicon in 
het jaar 49 v.Chr., maar al snel beschrijft Tom 
Holland de geschiedenis van Rome en het 
Romeinse Rijk vanaf het begin van de stad 
Rome tot het jaar 49 v.Chr. Dit boek 
beschouwde ik als een aanloop naar het tweede 
boek. Dat is een standaardwerk uit 1788 met 
heel veel informatie over de geschiedenis van 
het Romeinse Rijk vanaf het jaar 100 n.Chr. met 
onder andere de Verspreiding van het 
Christendom tijdens keizer Constantijn, 
Volksverhuizing van de Barbaren, de 
Kruistochten en de Opkomst van de Islam. 
 

 

Het derde historisch boek is het boek van Ken 
Follet ‘Het eeuwige vuur’. Ook een zeer 
interessant boek met heel veel informatie. Het 
beschrijft de periode van eind zestiende eeuw 
en verhaalt de opkomst van het protestantisme 
in Frankrijk en in Engeland met in het ene land 
de bestrijding ervan – met onder andere de 
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Barthelomeusnacht in Parijs – en in het andere 
land de tolerantie van het protestantisme en de 
onthoofding van de katholieke koningin Maria 
van Schotland.  

  

Persoonlijk vind ik boeken van de Braziliaanse 
schrijver Paulo Coelho zeer leerzaam. Hij 
beschrijft onderwerpen die voor iedere lezer 
herkenbaar zijn. Hij is een van de meest gelezen 
schrijvers ter wereld. In het boek ‘De Duivel en 
het Meisje’ beschrijft hij het dilemma van een 
vergeten gehucht hoog in de bergen als daar 
opeens een vreemdeling binnenkomt met een 
grote hoeveelheid goud dat het dorp kan krijgen 
als er één persoon gedood wordt. Het probleem 
hierbij is: Wie moet gedood worden en wie doet 
dat? Het gaat de schrijver om de vraag: Is de 
mens in diepste wezen goed of slecht?  
 
Zo tussendoor lees ik ter afwisseling een thriller. 
Hierbij moet ik gelijk denken aan een van de drie 
boeken van R. Lupton ‘Dochter’. Zelf vond ik dit 
boek spannender dan de twee andere ‘Zusje’ en 
‘Later’. ‘Dochter’ speelt in het hoge Noorden van 
Alaska tijdens een sneeuwstorm in een gebied 
waar schaliegas gevonden wordt. Zeer 
spannend. 
 
Jean Muijtjens 
 
 

Gesprek met TIMMERMAN 

en MEUBELMAKER 
  
 
Het woord TIMMERMAN is wat misleidend. 
Onder die naam schrijft Frans regelmatig een 
kort verhaal voor ons magazine BAMformatie. 
Het gaat over zaken die hem als goed 
waarnemer opvallen. 
Een toevallige ontmoeting, een voorval, een 

boodschap doen, het dagelijkse fietsrondje, een 
belevenis van een huisgenoot, een contact met 
ambtenaren. Steeds in luchtige taal, vaak licht 
ironisch met onderkoelde humor, soms met een 
frons en een diepe zucht. In ieder geval altijd 
leuk om te lezen. Dat schrijven begon al op de 
lagere school en toen een leraar over een opstel 
opmerkte: “dat hebben je ouders zeker 
geschreven”, was hij zwaar beledigd. 

 
In 1970 kwam Frans in dienst van HBG in 
Rijswijk. Ons nog bekende namen komen over 
tafel zoals Jaap Endtz, Leo Zoutendijk en Jules 
Stevens. Op het grote bouwproject van winkel- 
en wooncentrum In de Boogaard in Rijswijk 
kwam hij in contact met zijn collega en latere 
compagnon Oldo Pajkrt. 
In 1973 kochten ze samen met een bevriend 
architect een kavel aan de rand van de duinen, 
waarop zij gedrieën in hun vrije tijd vier huizen 
bouwden in eigen beheer, waarvan er een werd 
verkocht 
 
In 1978 besloten Frans en Oldo dat de tijd rijp 
was om een eigen bedrijf te starten. Met een 
kantoortje in de kelder van Oldo’s  toenmalige 
huis werd begonnen met de verbouwing van een 
groot herenhuis voor hun eerste opdrachtgever.  
Al snel werd Elion&Pajkrt bouwen een begrip 
in de regio Den Haag. Alle soorten projecten 
werden aangepakt, waarbij Frans voornamelijk 
de commerciële contacten onderhield. 
De projecten werden vooral binnengehaald op 
basis van de gunfactor. Opdrachtgevers stelden 
het persoonlijke contact op prijs en wisten dat 
deze aannemer er alles aan deed om een goed 
product te realiseren en te zorgen dat de klant 
volledig tevreden was. Zo was continuïteit 
verzekerd. 
Na ruim twintig jaar bouwen werd in 2000 
contact gezocht met weer HBG om het bedrijf 
over te nemen, hetgeen geschiedde. De oud-
eigenaren konden aan hun volgende levensfase 
beginnen.   
 
Wat te doen met veel vrije tijd? Geen sport, 
hooguit de dagelijkse 7 fitnessrondjes in het 
park op de mountainbike. Geen politiek, hooguit 



12 
 

wat reacties op plaatselijke verkeersplannen en 
inrichting van openbare ruimtes. Geen verdere 
sociale contacten en goed bedoeld maar 
ondankbaar vrijwilligerswerk. Wel iets dat meer 
aansluit op zijn voorgaande levensfase; het 
opknappen van een paar kleine boerenhuisjes 
voor familiegebruik op de Veluwe, het 
organiseren en begeleiden als bouwpastoor van 
de verbouwingen van de woningen van de 
kinderen en natuurlijk lid worden van VBG en 
daar een aantal jaren een bestuursfunctie 
bekleden. 
Maar het grootste genoegen put Frans uit zijn 
talent voor het ontwerpen van meubels. Al in 
1974 ontwikkelde hij een simpele maar solide 
picknicktafel met zitbanken en daarop 
voortbordurend een kindertafel. Het model van 
de kampeertafel kom je nog weleens tegen bij 
diverse bouwmarkten. 
 

 
 
Hoe bedenk je een wandkast die een stel met 
twee paar linkerhanden nog in elkaar krijgt? 
En dan niet het Zweedse type van geperst hout 
met een harde toplaag waarbij een zak vol 
schroeven, moeren, houten deuvels en 
andersoortige verbindingsmiddelen wordt 
geleverd. De uitgebreide gebruiksaanwijzing 
doet velen de moed al in de schoenen zakken. 
Het resultaat lijkt vaak niet op het plaatje op de 
verpakking. Maar weer opnieuw beginnen?  
 
Zijn startpunt is een meubelplaat van Russisch 
berkenhout met de afmeting 122 x 244 cm en  
18 mm dik. Een nieuw alternatief is beukenhout. 

Aan de bewerking komt maar één machine te 
pas. Uit de plaat wordt een onderdeel in 
veelvoud gehaald en van deze gelijke 
onderdelen wordt een vakkenkast in elkaar 
gezet, waarbij geen verdere 
verbindingsmiddelen nodig zijn. Ook wordt de 
plaat schoon opgebruikt inclusief zaagsneden 
en haast zonder afval. Een montagehandleiding 
is eigenlijk niet nodig, maar zou op een A4-tje 
passen. 
Het systeem is zo verbluffend eenvoudig dat 
niemand het wil geloven zonder het zelf gezien 
te hebben. Ook bij zijn eerste contact met het 
dagblad NRC om het product mogelijk in de 
markt te zetten, was de scepsis groot. Totdat 
een paar medewerkers van de krant uit het 
meegebrachte platte pakket snel en moeiteloos 
de kast tevoorschijn toverden. Inmiddels zijn er 
al heel veel van verkocht. 
Een tipje van de sluier; de verbinding is 
gebaseerd op een sleuf waarbij twee gelijke 
delen contra en haaks aan elkaar gekoppeld 
worden. Een meubelfabrikant zorgt met 
professionele houtbewerkingsmachines voor de 
daarbij noodzakelijke zuivere pasvorm.  
                                                                                                                                                              
Na de verschillende kasten, waarin naast 
boeken ook audioapparatuur of andere objecten 
een mooie plaats kunnen krijgen, is er nu ook de 
“molenwiek”. Deze kast heeft in zijn opzet 
vierkante en rechthoekige vormen en is op zijn 
linker- of rechterzijde te plaatsen, of op zijn kop. 
Tegen de wand of in de ruimte, horizontaal of 
verticaal geschakeld, waarbij modules naar 
eigen wens kunnen ontstaan, gevuld met 
voorwerpen die het verdienen getoond te 
worden. Het is ongelooflijk dat acht gelijke 
puzzelstukken in een platte doos geleverd, zo’n 
mooi meubelstuk opleveren.  
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Een nieuw idee is al weer geboren. Met 
hetzelfde principe heeft Frans kans gezien een 
verrijdbaar kastje als trolley te ontwerpen, 
gemakkelijk om schalen op te plaatsen naast de 
eettafel of om anderszins te gebruiken. Zijn 
zeven kleinkinderen spelen eraan met hun 
kaarten. Op de vraag of er een diepere drijfveer 
is voor, zoals hij het zelf zegt, zijn professioneel 
‘geknutsel’ is het antwoord, dat het hem veel 
voldoening geeft om een niet alleen mooi maar 
ook bruikbaar product te maken. Mensen er 
eerst over na laten denken om het te kopen en 
ze dan te verrassen met het eindresultaat. 
Gezien de verkoopresultaten heeft Frans al veel 
mensen blij gemaakt.  
Het door zijn eenvoud geniale idee vormt de 
erkenning voor zijn kunde en liefde voor hout. 
Frans denkt vooral in hout maar op de reünie in 
2015 van zijn examenklas uit 1955 van het 
Rijnlands Lyceum in zijn woonplaats 
Wassenaar, ontstond het initiatief om ter 
gelegenheid van het tachtig jarig bestaan van de 
school iets blijvends en bruikbaars te creëren.  
Het werd een bank op het schoolplein, de 
Springerbank. 
 

 
 

 
 
Een kunstwerk van een  slingerend buizenspel, 
een lange meander uit staal van negen gelijke 
delen, passend bij de beek langs het 
schoolterrein vernoemd naar 
landschapsarchitect Leonard Springer. Deze 
iconische bank is een ontwerp van vriend en 
inmiddels overleden architect en beeldend 
kunstenaar Ir. Gunnar Daan. Frans zorgde, 
samen met zijn oud bedrijfsleider Henk 
Roodenburg, waarmee hij nog steeds regelmatig 
contact heeft, voor de coördinatie, realisatie en 
controle op de financiering van het project. In de 
herfstvakantie van oktober 2017 werd de bank 
aan de school overgedragen. Het gebruik zal 
toekomstige schoolgeneraties zeker bij blijven, 
met ongetwijfeld vele herinneringen. Ook hier is 
MEUBELMAKER Frans er in geslaagd zijn 
motto te volgen: een mooi en geniaal maar 
bovenal bruikbaar product te laten realiseren.     
 
Cor Cornelisse  
 
 

Jan Steenis, een veelzijdig 
man 
 
Weliswaar geboren in Tiel, 1947 in ziekenhuis, 
maar getogen Zoelenaar. Altijd in Zoelen 
gewoond tot 1974, met onderbreking van de 
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diensttijd, en daarna verhuisd naar Kerk-
Avezaath.  
Na zijn schoolopleiding op de ambachtsschool, 
waar hij het timmervak leerde, ging hij eerst nog 
zes jaar, van 1963 tot 1969, als beroeps bij de 
marine werken. Lang in Curacao gestationeerd 
geweest op een boot. “Varende plaatsing”, werd 
dat genoemd. Na de dienstperiode toch als 
timmerman aan de slag gegaan. Begonnen bij 
de Amsterdamse Aannemingmaatschappij en 
later bij HBG aan de Parnassusweg in 
Amsterdam. Heeft zich bekwaamd als 
betontimmerman met als specialisatie 
tunnelbekisting. Hij heeft onder andere. 
meegewerkt aan het Gerechtsgebouw en veel 
andere utiliteitswerken in (vooral) Amsterdam. 
 
In 1987 heeft hij in Kerk-Avezaath, in een 
boomgaard, een stukje grond gekocht. Het was 
een bouwperceel met een agrarische 
bestemming. Zijn schoonvader huurde van die 
boomgaard een stuk grond waarop hij kersen en 
appels kweekte. De boomgaard was van de 
“Baron”, een man uit Zuid Limburg. Mede door 
ouderdom van zijn schoonvader ( hij en zijn 
vrouw moesten veel bijspringen), heeft Jan 
uiteindelijk de hele boomgaard gekocht. Totaal 
oppervlak ruim 3 ha. In die boomgaard staan 
peren-, appel- en kersenbomen.           
                                                              

 
 
Na zijn werk moest Jan zorgen dat die 
boomgaard goed onderhouden werd. Zijn vrouw 
heeft daar heel veel werk verricht, maar het 
zware werk kwam toch op Jan zijn schouders te 
rusten. Na de oogst moeten de bomen en de 
ondergrond behandeld worden. Veel spuiten 
tegen onkruid en insecten en virussen. Daarna 
moet van november tot april alles gesnoeid 

worden en dat is geen geringe opgave. Er staan 
nogal wat bomen op 3 ha. Het zijn moderne 
kweekbomen van circa 2,5 tot 3 meter hoog. Jan 
liet het me zien, eindeloze rijen bomen. Dan 
komt het voorjaar met spuiten en maaien. 
Zorgen voor nachtvorstbestrijding. Als dan de 
vrucht gezet is moet er uitgedund worden om 
een zo hoog mogelijke kwaliteit te krijgen. Je 
moet zorgen dat de vogels van de vruchten 
afblijven. Dan moet dus alles onder het net. Er 
moet kunstmest gestrooid worden en blijven 
spuiten. Datgene wat gespoten wordt, moet 
genoteerd worden in een dagboek. Dat wordt 
gecontroleerd. En dan ook nog maar hopen op 
goed weer, want bijvoorbeeld nat weer is slecht 
voor de oogst. 
 

 
 
Dan komt de tijd van het oogsten, het plukken. 
Hij kan dat niet alleen en kan een beroep doen 
op zijn kinderen, vrienden en kennissen. Zijn 
vrouw is helaas in 2012 overleden. De peren en 
appels worden verkocht aan een groothandel 
waar Jan al jaren zaken meedoet. De kersen 
verkoopt hij aan huis. Kan ik aanbevelen. Hij 
heeft echt heerlijke kersen. Als er wat over is 
van de dagelijkse pluk van de  kersen, gaan ze 
de volgende ochtend ook naar de groothandel. 
Al met al een geweldige teler. 
 
Maar dit is nog niet genoeg. Waar hij de tijd 
vandaan haalt, weet ik niet, maar hij heeft ook 
nog een andere passie, namelijk zingen in 
musicals. Hoe dat zo gekomen is?                   
Toen hij in Zoelen woonde heeft hij 28 jaar 
gezongen in het plaatselijke mannenkoor. 
Repertoire was kerkmuziek, gospels etc. Ook 25 
jaar in het bestuur van dit koor gezeten. Jaarlijks 
was er een uitvoering met toneelstukjes naast 
het zingen. Jan deed daar ook aan mee. Echter, 
toen hij hoorde dat er in Tiel, in 1999, een 
operettekoor opgericht zou worden, was hij er 
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als de kippen bij om zich aan te melden. Het 
mannenkoor in Zoelen moest het in het vervolg 
zonder Jan doen.  De naam van het 
operettekoor werd snel gewijzigd in een 
musicalkoor en heet nu “Elstars Muziektheater” 
(EMT). Jan met zijn basstem voelde zich daar 
meteen thuis. Ze hebben al tien musicals 
gespeeld en de elfde staat op stapel. Jan heeft 
in nagenoeg alle musicals een rol gespeeld, 
maar vooral in de laatste twee musicals grote 
rollen.                                                   
 

 
 
De mooiste rollen vindt hij die van directeur in 
“Pyama Game” van George Abbott en Richard 
Bissell. Jan heeft me hier stukken van laten zien 
en het is een geweldige musical, waarin  Jan 
een prachtige rol speelt. De andere mooie rol 
voor hem was Albert, de vader van Josien in de 
musical “Foxtrot” van Annie M.G. Schmidt. In de 
nieuwste musical; “Titanic”, van Peter Stone en 
Maury Yeston,  heeft Jan de rol van kapitein van 
het schip. Komt zijn marine-ervaring toch van 
pas.  
 
Jan vertelde me wat er bij het spelen in zo ’n 
musical zoal bij komt kijken. Voor de nieuwe rol 
(hij gaf aan dat hij graag die kapitein wilde 
spelen), moet je auditie doen. De dirigent van 
het koor en drie professionele muziek-
specialisten, waaronder een beroepsregisseur 
en choreografe, zijn de selectiecommissie. Je 

moet daarvoor een deel van de rol in veertien 
dagen onder de knie zien te krijgen. Op de 
auditie speel en zing je dat gedeelte en dan mag 
je weer gaan. Er zijn meestal meerdere 
gegadigden voor een rol. Na circa een week 
geeft de selectiecommissie door wie volgens 
hen geschikt zijn voor de rol. Hierover is geen 
discussie mogelijk. En dan begint het echte 
werk. 
Er wordt regelmatig geoefend in klein verband. 
Scene na scene, totdat dit er goed inzit. Dat is 
zeer zwaar. Je moet bij musicals niet alleen je 
tekst kennen, je moet ook de muziek kennen en 
weten wanneer en hoe je moet invallen en dan 
ook nog je rol spelen. Die hele voorbereiding 
duurt circa een-en-een kwart jaar. 
 
Omdat een musical duur is en er naast de 
subsidie veel geld nodig is (denk aan de 
auteursrechten), wordt van de leden ook 
verwacht dat ze extra inspanningen doen om 
geld binnen te halen. Zo wordt in een bepaalde 
wijk in Tiel oud papier opgehaald. En tijdens 
'Appelpop” in Tiel worden de toiletten 
schoongemaakt door leden van EMT in ruil voor 
veel hulp van Appelpop bij de logistiek en voor 
het maken van decors en  rekwisieten etc. Dus 
al met al genoeg te doen. Een koor waar Jan 
graag lid van is. Zijn vriendin is ook lid van dit 
koor en speelt in de nieuwe musical een 
uitdagende rol, zoals Jan dat zegt. Dit is zijn lust 
en zijn leven. Hij heeft geen voorkeur voor 
zingen of spelen, maar ik ken mijn beperkingen, 
zegt hijzelf.                                                                           
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Hij verraste mij door zijn auditierol voor mij te 
zingen. Was geweldig. Eigenlijk zou dit een 
oproep kunnen zijn om op 12 en 13 april 2019 
naar het Agnietenhof in Tiel te gaan voor de 
opvoering van de musical “Titanic” met Jan in de 
rol van kapitein. 
 
Piet Grutters, contactpersoon Kring Betuwe 
 
 

Personalia 
 
Van 6-12-2017 tot 6-3-2018 
 
Wij verwelkomen de nieuwe leden: 
 
A.A.M. Arts (BAM Rail) 
Joeri Gagarinistraat 43 
5351 HB  Berghem 
Tel.: 0412 402 405 
 
J. Brouwer (BAM Bouw & Vastgoed) 
Hoge Weg 14 
7055 AK  Heelweg 
Tel.: 06 241 35 060 
 
W.E.P. Feijen (BAM Materieel) 
Wilhelminastraat 40 
5721 KK  Asten 
Tel.: 06 364 33 846 
 
A. van Ingen  
Verlaat 30 
3901 RH  Veenendaal 
Tel.: 0318 514 985 
 
W. de Jong (BAM Noord-West) 
Zuidernes 11 
4128 CX  Lexmond 
Tel.: 0347 342 082 
 
G. Put (BAM Wonen) 
Kersenlaan 82 
7322 SG  Apeldoorn 
Tel.: 055 367 00 00 
 
H. Roodenburg (Elion Pajkrt/HBG/BAM) 
Pauwhof 173 
2289 BM  Rijswijk 
Tel.: 015 213 23 67 
 
 
 

W. van Rijn 
Waterlooweg 99 
3711 BD  Austerlitz 
Tel.: 06 494 24  246 
 
C.W. van Schelven (BAM Infra Ned.) 
Schenkeldijk 24 
3291 ER  Strijen 
Tel.: 06 224 69 482 
 
De volgende leden verhuisden naar: 
 
H. Blokland 
Zorgcentrum “Goezate” 
Raadhuislaan 4, K.06 
4251 VS  Werkendam 
Tel.: 0183 501 602 (ongewijzigd) 
 
W. Bosch 
Zeesserweg 14 
7731 PB  Westdorp 
Tel.: 0529 467 221 
 
Mw. J. Brouwer-de Jong 
Vosmeerstraat 4, Brederode b.gr. 
1191 BC  Ouderkerk ad Amstel 
Tel.: 020 496 16 78 (ongewijzigd) 
 
J.C.P. Dierx 
Narcislaan 16 
2241 VR  Wassnaar 
Tel.: 06 306 08 218 
 
J.L.C.M. Poort 
Visven 3 
5465 NK  Veghel 
Tel.: 0413 305 444 (ongewijzigd) 
 
Mw. J. Schram-Helmer 
Huis te Bennebroek, k.115 
Binnenweg 6 
2121 GX  Bennebroek 
Tel.: 023 528 19 04 
 
J. Schulz 
Doctor J.J.P. Oudsingel 67 
3067 EG  Rotterdam 
Tel.: 010 846 43 25 
 
Mw G.H. Wijnmaalen-Gast 
Ridder van Catsweg 30 
2805 BA  Gouda 
Tel.: 0182 519 629 (ongewijzigd) 
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De volgende leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd: 
O.R.J. Binnendijk 
Mexicostraat 48 
2408 ML  Alphen ad Rijn 
 
J.A. van den Boom 
Rozemarijnhof 16 
5044 AT  Tilburg 
 
C. Crielaard 
Kerkstraat 2 
5308 KH  Aalst 
 
R. Dijkhuizen 
Grootmaat 28 
6903 XC  Zevenaar 
 
A.G. Hellemons 
Covellijndijk 77 D 
4706 GG  Roosendaal 
 
H.G.J. Holwerda 
Albrechtsveld 107 
2804 WG  Gouda 
 
D. Kamp 
Schotse Hooglanderstraat 56 A 
5165 AH  Waspik 
 
W. Klijn 
Baronie 12 
4147 ET  Asperen 
 
Mw. K.M. Koets-Hemmes 
Elvis Presleystraat 83 
4462 LB  Goes 
 
H. Korpershoek 
Havenplein 133 
4697 EW  St. Annaland 
 
Mw. P.L. Lafeber-van IJsseldijk 
Caustraat 27 
4301 ML  Zierikzee 
 
Mw. M.A. van Leeuwen-Herrebout 
Fort Oranje 67 
3445 DA  Woerden 
 
Mw. A.J.M. Leijs-Segers 
Heiveld 27 
4841 NN  Prinsenbeek 

Mw. F.J. Mahieu-Fens 
De Carpentierstraat 33 
2595 HC  Den Haag 
 
J. Meijer 
Watermolen 38 
3995 AP  Houten 
 
Mw. R. Moesbergen-Koelemeij 
Vink 14 
1722 DR  Zuid-Scharwoude 
 
H.H.M. Nelissen 
Leeghwater 20 
2181 WB  Hillegom 
 
Mw. E.T.M. Nijenhuis-Paling 
De Steege 36 
7251 CM  Vorden 
 
P.F. Olthoff 
Bennebroekerdreef 33 
2121 CL  Bennebroek 
H.A.W. Oskamp 
Roeterskamp 16 
3925 WC  Scherpenzeel 
 
A. Ringelberg 
Palissade 16 
5301 DC  Zaltbommel 
 
Mw. H. Romeijn-Vermaat 
Rijngaarde 302 
2411 EZ  Bodegraven 
 
G.J. te Selle 
Hollandhof 109 
5709 DG  Helmond 
 
N.A. Theunissen 
Servatiusstraat 59 
6444 VK  Brunssum 
 
B. Veneman 
Bontekamp 1 
7721 VH  Dalfsen 
 
Mw. A. Verhaag-Janssen 
Pastoor Vercoulenstraat 7 
5815 AL  Merselo 
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M.E. Versluis 
Nieuwdorperweg 27 
2811 LA  Reeuwijk 
 
L.J.M. Vissers 
Groen van Prinstererstraat 15 
4926 BN  Lage Zwaluwe 
 
F. Withagen 
Nonnenveld 48 
4811 HP  Breda 
 
Met leedwezen geven wij kennis van het 
overlijden van: 
 
02-11-2017: 
Mw. E.T. Vissers-Vissers 
Groen van Prinstererstraat 15 
4926 BN  Lage Zwaluwe 
 
03-12-2017: 
H.M. van der Beek 
Rouboslaan 1, app. 214 
2252 TM  Voorschoten 
 
06-12-2017: 
L. Romeijn 
Rijngaarde 302 
2411 EZ  Bodegraven 
 
20-12-2017: 
J.J.A.P. Verhaag 
Pastoor Vercoulenstraat 7 
5815 AL  Merselo 
 
23-12-2017: 
Mw. L. Stoop 
Verpleeghuis Landscheiding 
Isabellaland 150 
2591 SL  Den Haag 
 
27-12-2017: 
Mw. W. Vegter-Kuijper 
Laan van Clingendael 154 
2597 CH  Den Haag 
 
01-01-2018: 
A.J. van Eeden 
Mr. Thorbeckestraat 25 
2991 GG  Barendrecht 
 
 
 

26-01-2018: 
C.G.R. Moesbergen 
Vink 14 
1722 DR  Zuid-Scharwoude 
 
09-02-2018: 
Mw. B. Cornelissen-Kops 
Zorgcentrum Oosterheem 
Alette Jacobspad 1 
4901 MN  Oosterhout 
 
13-02-2018: 
Th.R. Hakvoort 
Kuyperlaan 38 
2641 WT  Pijnacker 
 
24-02-2018: 
Mw. J.M. van Velzen-de Jong 
G. van Rhenenlaan 45 
3417 AM  Montfoort 
 
27-02-2018: 
K. de Bos 
Simon Stevinlaan 15 
3401 AA  IJsselstein 
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Behoort bij Ontwikkelingen van de BAMpensioenen op pagina 9 
 
 
 
Overzicht van de indexaties in procenten per doelgroep van 2014 t/m 2018 
 
 

 

CPI = ConsumentenPrijsIndex  
 
De slotindexatie betreft het leegmaken van de toeslagendepots NN2 en Aegon-actieven per 1 januari 
2018. 
 
 

    

Datum CPI UTA BPF Actieven Inactieven 

01-01 Afge-
leid 

Loon-
trend 

In-
actief 

NN1 
BAM 

NN2 
HBG 

AEGON 
NBM 

AEGON 
WILMA 

NN1 
BAM 

NN2 
HBG 

AEGON 
NBM 

AEGON 
WILMA 

jaar Indexaties in procenten 

2014 0,90 0,00 0,00 - - - - - - - - 

2015 0,75 0,00 0,15 0,15 - - - 0,15 0,215 0,15 0,15 

2016 0,44 4,04 0,00 - 2,50 0,80 0,80 - - - - 

2017 0,36 1,50 0,00 - 1,50 0,60 0,60 - - - - 

2018 1,34 1,76 0,59 0,59 1,76 1,07 1,07 0,59 0,59 0,59 0,59 

2018 Slotindexatie 
 € 7,5 miljoen 

 0,30 0,30 0,30 - 0,30 - - 

SALDO 3,79 7,30 0,74 0,74 6.06 2,77 2,77 0,74 1,04 0,74 0,74 


