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Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco) 

 

 

Staat 23 september al in uw agenda ? 
 
We verwachten dat het dinsdag 23 september een 

bijzondere reünie gaat worden. In ons vorige nummer 

vertelden we u al dat op die dag ‘s middags om 16.00 

uur ‘Raderstoomboot De Majesteit’ op ons ligt te 

wachten aan de Rijnhaven in Rotterdam. Voor alle 

duidelijkheid, dat is direct achter het Nieuwe Luxor 

Theater, goed bereikbaar met Tram en Metro (station 

Wilhelminaplein). Wanneer er die dag geen middag 

voorstelling in Luxor is, vindt u in de directe 

omgeving ook voldoende parkeerplaatsen. U moet 

daar overigens wel voor betalen. Ook rolstoel 

gebruikers kunnen aan de Rijnhaven met enige hulp 

aan boord komen. Gebruikers van een zogenoemde 

Scootmobiel kunnen daar echter niet aan boord. Zij zullen naar de vaste ligplaats van ‘De 

Majesteit’ aan de Maasboulevard moeten gaan. Daar zijn namelijk betere faciliteiten om aan 

boord te komen. Wanneer u de reünie per rolstoel of scootmobiel wilt bezoeken dan 

verzoeken  we  u  dit duidelijk  aan  te  geven  op  het  inschrijfformulier.  Piet  Timmers, onze  
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penningmeester, zorgt er dan voor dat u op een veilige manier aan boord wordt geholpen. 

Heeft u over dit onderwerp vragen dan kunt u telefonisch contact met Piet opnemen. Hij is 

bereikbaar op de volgende telefoonnummers 0183 502884 of 06 30827615. 
 

Wanneer alles volgens plan verloopt worden om 16.30 uur de trossen losgegooid en 

vertrekken we voor een verassende en voor ‘De Majesteit’ ongebruikelijke route. Zo’n vijf 

uur later, namelijk omstreeks 21.30 uur zullen we weer aan de Rijnhaven afmeren. Tenslotte 

worden we geacht om 22.00 uur ‘De Majesteit’ te verlaten. Naar we hopen heeft u dan veel 

plezier beleefd aan een mooie tocht en met volle teugen genoten van een prachtig buffet.  
 

Aanmelden 
Zoals gebruikelijk moet u zich voor deelname aan de reünie schriftelijk aanmelden. Daartoe 

treft u op de laatste pagina van dit blad het inschrijfformulier aan dat u moet sturen naar H.M. 

Marsman, Zeelelieweg 12, 4325 BW Renesse. Indien u vegetarisch moet eten of zich aan een 

dieet moet houden, vergeet dat dan niet op het inschrijfformulier aan te geven. Overigens kunt 

u ook hierover contact opnemen met Piet Timmers, telefoon 0183-502884 of 06 30827615. 
 

Zoals gebruikelijk zullen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst worden behandeld 

volgens het beginsel “wie het eerst komt het eerst maalt en vol = vol”. Wij adviseren u bij het 

plannen van de vakantie daar rekening mee te houden. Let er wel op dat de aanmelding 

uiterlijk 1 september 2008 binnen moet zijn, latere aanmeldingen kunnen niet meer in 

behandeling worden genomen. 
 

Het kan natuurlijk gebeuren dat u zich voor de reünie hebt opgegeven maar dat er op het 

laatste moment iets tussen komt, we worden immers allemaal een dagje ouder. Kunt u, om 

wat voor reden dan ook, de reünie niet bezoeken, geef dat dan zo vroeg mogelijk, maar liefst 

voor 8 september, door aan Huib Marsman, e-mail: hmarsman@zeelandnet.nl of telefoon 

0111-463654. Wellicht kan hij dan iemand die op de wachtlijst staat met uw plaats gelukkig 

maken. Wanneer een verhindering niet wordt doorgegeven zullen we helaas genoodzaakt zijn 

de betreffende persoon het jaar daarop op de wachtlijst te plaatsen.  

 

Maar we hopen u natuurlijk op 23 september te mogen begroeten ! 

mailto:hmarsman@zeelandnet.nl
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Waarom je voor Seconer kiest 

 
Vijf bestuursleden aan het woord 

 
 
Dit jubileumjaar lijkt ons een geschikt moment om bestuursleden eens wat te laten 
vertellen over wat zij voor Seconer doen en wat hun drijfveer is om tijd en inspanning 
aan deze sterk uitdijende club te geven. 

 

De eerste minuten van Seconer 
 

en wat er aan vooraf ging 
 
Door Nico ter Horst 

 

Grote ondernemingen houden in het algemeen contact met hun 

gepensioneerden via een vereniging met een naam waarin het woord 

pensioen of zoals tegenwoordig Senior voorkomt. Een contactblad 

houdt het lijntje met het bedrijf en oud collega’s in stand terwijl 

anekdotes uit de goeie ouwe tijd, pensioenperikelen en veranderingen 

op het bedrijf  steeds  terugkerende onderwerpen zijn. 
  

BP Nederland heeft zo’n vereniging van gepensioneerden en ook Texaco had zijn SECO 

Senioren Contact. Maar wat te doen na de Joint Venture. Nerefco richtte zich wel op een 

gezamenlijke toekomst maar het verleden lag voor de twee families toch bij hun eigen club 

met oudgedienden. Tot 1 januari 1999 schoven de ex Texaco pensionades aan bij SECO de 

club van hun oud collega’s van Texaco Nederland. Volgens Aad van Staveren was er voor de 

ex BPers  niets geregeld. 
 

Medio 1998 liet Henk Bosma in een gesprek met Aad van Biezen weten, dat hij de subsidie 

aan SECO voor ex Texanen per 1-1-1999 stop zou zetten. Want 1 januari 1999 was de datum 

waarop de grote uitstroom van vutters zou plaats vinden. “Mooi is dat” zei Aad “en wat een 

timing, hoe moet dat dan verder?” “Verzinnen jullie zelf maar wat voor de nieuwe vervroegde 

uittreders en gepensioneerden” stelde Bosma voor aan Aad van Biezen. Hierop nam Aad  

contact op met Herman van Eijk die op dat moment voorzitter was van de 

personeelsvereniging. Ook Wim Blok, Bas Roos, Wim van Vliet en ondergetekende werden 

door Aad benaderd om mee te denken over vorm en opzet van een eigen club bestemd voor 

Nerefco vutters van na 1 januari 1999 voor Nerflexers en voor oud- en nieuw- BP 

gepensioneerden. 

  

Een snelle en geriefelijke oplossing werd dicht bij huis gevonden. De pensioenvereniging 

werd namelijk gewoon bij de PV van Nerefco ondergebracht. Een deel van de directiebijdrage 

werd als contributie aan de PV afgedragen waardoor ieder Seconer lid automatisch lid werd 

van de PV en daardoor aan alle activiteiten van de vereniging kon deelnemen, tijd zat. De 

oprichters noemden zich aanvankelijk “Werkgroep Seconer”. Deze vreemd ogende naam 
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werd afgeleid van die van de Texaco gepensioneerden, SECO genaamd en door er Ner van 

Nerefco achter te plakken is Seconer ontstaan. Een rommelige naam want waar leg ik de 

klemtoon? 

 

Uit praktische overwegingen heeft het bestuur Seconer in een stichting onder gebracht. Het 

automatische lidmaatschap van de PV is voor iedereen gewoon in tact gebleven. De oprichters 

van Seconer zijn (nog) de bestuursleden van het eerste uur. Helaas mocht de enthousiaste 

Herman van Eijk maar een paar Reünies meemaken. Aad van Biezen (ex penningmeester) is 

op avontuur in Senegal waarover hij ook in deze  Seconer-nieuws verslag doet. De eerste 10 

jaren zitten erop, het was een leuke tijd en graag gedaan. Tot ziens op de reünie!  

 
De OR van BPRN ontdekte in 1984 op de valreep 

een gunstige vertrekregeling 
 
Door Theo Eijkman 

 

 
“Hoe zat dat destijds met die Vrijwillig Vervroegde Uittreding en wat doet 
 Theo Eijkman nu in het SECONER bestuur?” 
 

 Dat is de vraag die mij gesteld werd met daarbij het verzoek om het antwoord 
 in deze uitgave te publiceren. 

 
 

 

Welnu, BP kende in Nederland destijds drie takken: 

BPHM (de Handelmaatschappij), BPRN (British 

Petroleum Raffinaderij Nederland) en een Exploratie 

Maatschappij. Via de Ondernemingsraden van BPHM en 

BPRN kwam de afspraak tot stand dat regelingen 

betreffende het personeelsbeleid voor beide bedrijven op 

gelijke wijze zouden worden toegepast. 

 
De VVU regeling 

Midden februari 1984 kwamen wij op de raffinaderij er 

achter dat er bij de BPHM een mogelijkheid was 

geschapen om vervroegd uit te treden. Ook voor het 

personeel van BPRN zou dit dus moeten gelden. En ja 

hoor, de mogelijkheid werd voor een bepaalde categorie 

opengesteld om zelfs met terugwerkende kracht van deze regeling gebruik te maken. Die 

terugwerkende kracht klinkt misschien wat vreemd, maar aangezien een opzegtermijn van 

drie maanden in acht genomen moest worden was dit op zich geen probleem. Degenen die 

hiervoor in aanmerking kwamen moesten boven een bepaalde leeftijd zijn en een zekere tijd 

bij het bedrijf gewerkt hebben. (De exacte cijfers weet ik niet meer.) 

 

Het betrof ongeveer twaalf personen en ik meen dat eigenlijk niemand zat te springen om weg 

te gaan. Ook het bedrijf zag zich onverwacht geconfronteerd met het vertrek van een dozijn 
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geroutineerde insiders. Maar ja, de condities waren buitengewoon gunstig. Het salaris werd 

voor een groot percentage doorbetaald, de collectieve ziektekostenverzekering ging door 

evenals de pensioenverzekering. Bovendien was het geen VUT maar VVU. En dat wil zeggen 

dat je verder geen verplichtingen had en dat je dus bijvoorbeeld de volgende dag via een 

onderaannemer zelfs weer het terrein zou kunnen betreden. De beslissing om van de regeling 

gebruik te maken moest wel in datzelfde jaar 1984 genomen worden. En dat heb ik dus 

gedaan. 

 
Seconer bestuur 

Wat mijn relatie met het SECONER bestuur betreft het volgende: In de zomer van 2001 werd 

mij gevraagd of ik bereid was toe te treden tot het bestuur van Seconer. Mijn antwoord was 

positief. In deze functie zou ik mij bezig houden met de coördinatie van het huisbezoek. Naar 

het schijnt is er weinig behoefte aan huisbezoek en wordt dit ook vaak in onderling overleg 

geregeld, dus een lichte taak voor mij. 

 

Een andere zaak die ik behartig is te trachten een goede inspraak van de gepensioneerden te 

krijgen in de Stichting Pensioenfonds BP. Vanaf het moment dat ik pensioen uitgekeerd kreeg 

heb ik verbaasd gestaan over de primitieve vorm waarop het fonds functioneerde. Via een 

ander pensioenfonds kreeg ik regelmatig een jaarverslag, financieel overzicht of een 

uitnodiging voor de jaarvergadering toegezonden. Verder is er gelegenheid tot 

kandidaatstelling voor bestuursfuncties en ontvang ik tijdig bericht van verhoging van de 

uitkering. Het BP fonds zweeg hierover in alle talen. Veel gepensioneerden zijn dan ook niet 

in het bezit van de Statuten. Sinds mijn pensionering heb ik over diverse zaken opheldering 

gevraagd maar de tactiek bleek te zijn: geen antwoord geven. 

 

Hoe de zaken er nu voorstaan is te lezen in mijn rubriek PENSIOENEN. 

 

BIJNA 10 jaar Seconer 
 
Door Wim van Vliet 

 
Toen rond 1999 Aad van Biezen en Herman van 

Eijk mij vroegen of ik voor de in oprichting zijnde 

Seniorenclub van Nerefco wilde helpen een 

adressenbestand op te zetten van niet actieve ex 

werknemers, heb ik ja gezegd. Duidelijk was dat het 

vrijwilligerswerk betrof maar dat het niet 

vrijblijvend zou zijn. 

 

Ja waarom begin je er dan toch aan? Ach je bent 

goed in het maken van lijstjes en het zag er naar uit 

dat ik meer (vrije) tijd zou krijgen. Bovendien kon 

het met mijn vooruitzichten, prettig en nuttig zijn komende ervaringen met anderen te delen 

en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Nieuwe namen in het oude bedrijf, anders 

lopende contacten, maatschappelijke veranderingen op allerlei gebied. Bovendien geldt nog 

steeds het spreekwoord, ”dicht bij het vuur, kun je je het beste warmen”. 

 

Die gedachten hebben mij geen windeieren gelegd. Toen het in een bepaalde situatie moeilijk 

werd, wist mijn omgeving waarmee het contact gebleven was, ook door deze insteek, wel een 
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betaald deeltijd baantje om problemen uit de weg te gaan. Contacten met oud-collega’s en 

mede Seconer bestuurders maakte dat ik alert en op de hoogte bleef. Zo heb ik nooit spijt 

gehad van dat ja.  

 

Het adressenbestand is inmiddels uitgegroeid tot bijna 400 leden en aan zo’n 60 

belangstellenden sturen we ons blad ter informatie en dat levert ook weer contacten op. Wat 

opvalt, is dat de niet-actieven een onrustig volkje vormen. Ze verhuizen bij massa’s, 

postbodes kunnen niet altijd die nieuwe adressen vinden en sommigen vergeten hun 

verhuizing door te geven. Ik zou willen zeggen: “wilt u op de hoogte blijven, geef uw 

mutaties dan door via www.seconer.nl.”  

 

Als secretaris van Seconer, maar ook als vrijwillig boekhouder voor een Muziektheater en als 

chauffeur voor schepelingen die naar het Zeemanscentrum moeten, hoop ik mooi actief in de 

wereld en op de hoogte te blijven. 

 

De geraniums zijn wel mooi, maar niet om er achter stil te zitten.  

 
Tien jaar Seconer-nieuws 
 
Herman van Eijk legde op 8 oktober 1999 de basis 

 
Door Piet Bout 

 

Eind ‘98 had ik er 12 jaar Operations, 17 jaar afdeling Training en 3 jaar Mobiliteitcentrum 

opzitten. Ik had het toen wel zo’n beetje gehad met Nerefco, niet in de laatste plaats omdat ik 

na bijna 32 jaar trouwe dienst, alsnog voor tweeëneenhalf jaar in een WW-regeling werd 

geschopt. Nou mocht ik natuurlijk helmaal niet klagen, ik was bijna 60 jaar en kreeg een 

aanvulling op de WW-uitkering tot 80 procent. Voor die 200 collega’s die ik had mogen 

begeleiden naar een andere baan lag dat wel anders, die moesten het doen met een 

oprotpremie en de beste wensen voor de toekomst. Toen ik dan ook voor de laatste keer het 

licht van de portocabin uitdeed ging er geen nostalgisch gevoel door me heen, maar dacht ik 

bij mezelf, ‘hier zien ze me nooit meer terug’. Ik nam me voor om vanaf dat moment alleen 

nog maar leuke dingen te gaan doen, dingen waar ik tot dan toe eigenlijk te weinig tijd aan 

had besteed zoals de tuin, die ik er altijd maar een beetje tussendoor moest doen en onze grote 

passie, het accordeon, waar we al helemaal niets meer aan deden de laatste jaren. 

 

Maanden later ontving ik een brief met als afzender Senioren Contact Nerefco. Ik werd 

uitgenodigd voor een reünie die op 8 oktober 1999 zou plaats vinden in de kantine van de 

raffinaderij op Europoort. Je zult begrijpen, daar zat ik nou niet direct op te wachten. Maar 

omdat ik altijd waardering kan opbrengen voor mensen die zich ergens voor willen inzetten 

dacht ik bij mezelf, ‘kom laat ik die jongens niet teleurstellen’. De uitnodiging gaf niet 

duidelijk aan dat ook de partner welkom was, dus vertrok ik in m’n eentje naar de raffinaderij 

met de mededeling aan het adres van Sien, mijn vrouw, ‘als het niks is ben ik met een uurtje 

weer terug’. Het werd uiteindelijk wel wat langer dan een uurtje. Piet van Kessel zou later in 

de eerste editie van Seconer-nieuws de reünie karakteriseren als “Het feest der herkenning”. 

 

Tijdens de reünie bleek de harde kern van de Seconer werkgroep te bestaan uit Nico ter Horst, 

Aad van Biezen en de ons helaas te vroeg ontvallen collega Herman van Eijk. Een Ieder die 

http://www.seconer.nl/
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Herman heeft gekend, weet dat hij altijd bezig was met het regelen van ‘van alles en nog wat’. 

Ook deze bijeenkomst was voor hem weer een goede gelegenheid om wat zaakjes te regelen. 

Zo had de werkgroep besloten dat er een clubblad moest worden uitgegeven waarvoor een 

redactie moest worden gevormd. Je snapt het al, Herman verrichtte tijdens de reünie het lobby 

werk. En zo kon het gebeuren dat ik op zeker moment, samen met Dick van den Berg, in 

gesprek kwam met Herman die ons probeerde over te halen de redactie van een clubblad op 

ons te nemen. “Jullie hoeven het niet alleen te doen” zo stelde Herman, “Piet van Kessel heeft 

z’n medewerking al toegezegd” ons daarmee min of meer voor het blok zettend. 

 

Later zou blijken dat er in navolging van de senioren club van Texaco besloten was dat er een 

blad moest komen, maar dat er nog niet was nagedacht over hoe dat blad er dan uit zou 

moeten zien en wat er zoal in moest komen te staan. Om daar achter te komen werden de 

beoogde redactieleden uitgenodigd voor een vergadering van de werkgroep. Daar werd 

vastgesteld dat het een contactblad voor Senioren van Nerefco zou moeten zijn waarbij lezers 

de ruimte wordt geboden voor het plaatsen van redactionele bijdragen. Ook zou de actualiteit 

een belangrijke rol moeten spelen waarbij de relatie tussen de activiteiten van het Seconer 

bestuur en de inhoud van het blad duidelijk naar voren moest komen. Ten minste één 

redactielid zou om die reden deel moeten uitmaken van het bestuur. Op basis van die 

uitgangspunten verscheen op 15 december 1999 de eerste Seconer-nieuws. Met dank aan 

allen die in de loop der jaren aan Seconer-nieuws hebben meegewerkt, zijn we met het 

verschijnen van dit nummer 

inmiddels alweer toe aan de 36e 

uitgave. 

 

Mijn eerder gedane uitspraak ‘hier 

zien ze me nooit meer terug’ heb ik 

dus niet waar gemaakt. Zo zie je 

maar, het is geen schande om op 

een eerder gedane uitspraak terug 

te komen.  
 

Samen in de weer met onze passie, 
het accordeon. 
 

 
De eerste keer is altijd spannend 
 
Door Piet van Kessel (1972-1999 BP/Nerefco laboratorium)  

 
“Piet maak jij wat foto’s op de eerste Seconer reünie?” vroeg mijn oud-collega Aad van 

Biezen, in de functie van bestuurslid in de splinternieuwe Seconer Werkgroep. “Dat is leuk 

voor later Piet, dat doe je wel, hè?” 

 

Aan het einde van die eerste reünieavond van 1999 stond het voltallige bestuur bij de uitgang 

van de Raffinaderijkantine presentjes uit te delen aan de reünisten, de leukste dames te kussen 

en handen van collega’s te schudden. “Is ’t een beetje gelukt met de foto’s? ” vroeg Aad van 

Biezen belangstellend, “Schrijf dan ook een stukkie over deze avond voor bij de foto’s in het 

nog op te richten Seconerblad. Neem maar contact op met Piet Bout en Dick van de Berg 
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want die doen ook mee.” Ik stond even zonder tekst, Aad maakte daar snel gebruik van door 

te zeggen: “Mooi, dat is dan afgesproken”.  Zo is het dus gekomen en zo is het gebleven. 
 

De allereerste Seconer-nieuws op 15 december 1999 

Dick van de Berg beschikte over de nieuwste en modernste 

PC van ons drieën, bij Piet Bout stond een tweede hands PC 

van Nerefco en van Kessel kon nog niet zo goed overweg met 

z’n PC Privé Project PC van Nerefco. Piet Bout bedacht het 

item “Rondje raff.” waarin hij nieuws vanuit de raffinaderij 

noteerde. Dick verzamelde humoristische verhalen, moppen 

en grappen plus handigheidjes voor met de PC en Internet. En 

zoals afgesproken leverde ik het verslag van de eerste reünie 

plus de foto pagina. Ook moest er nog een naam voor het 

krantje verzonnen worden. De naam “Seconer-nieuws” is dan 

misschien wel een erg eenvoudige keuze maar “De Olienoot” 

of “De Pensionaris” en “Voor Anker” is toch ook geen blad 

om naar uit te kijken. 

  

De copy voor de eerste Seconer-nieuws stuurden we per mail of floppy naar Dick van de Berg 

die trots Seconer-nieuws numero 1 jaargang 1 op zijn PC in elkaar knutselde. Dick nodigde 

ons daarna bij hem thuis uit om het resultaat te bespreken. Zo’n samenkomst kon aardig 

uitlopen want Dick van de Berg bleek een wandelende anekdotenbron. Zijn verhalen betroffen 

vaak struikelingen van ons bekende superieuren bij BP waardoor ze ongeschikt voor 

publicatie in ons eigen blad waren. Jammer want ze waren vaak erg leuk. Verder ging je bij 

Dick nooit met lege handen naar huis. Zijn vrouw Nel legde vaak een portie groente uit zijn 

grote moestuin gereed voor mee naar huis of soms wel een kist vol appels uit eigen 

boomgaard.  

 

Op de raffinaderij werd de 

eerste oplage op de 

kopieermachine in zwart/wit 

met grofkorrelige foto’s 

afgedrukt en in enveloppen 

gestopt. Wim van Vliet had 

inmiddels vellen met 

adresstickers van het 

ledenbestand afgedrukt en in 

de postkamer afgeleverd. Wim 

was toen op de raffinaderij als 

uitzendkracht werkzaam. De 

stickers worden door de 

“verzendclub” (zie foto) op de 

grote enveloppen geplakt en 

Wim van de Velde verzorgde 

vervolgens ook die eerste keer 

de verzending en zo viel de eerste Seconer-nieuws bij de leden de volgende dag op de mat. 

 

Al zo’n negen jaar inmiddels versturen we vier keer per jaar een Seconer-nieuws aan een 

gestaag groeiend aantal leden. Een interview met een oud-collega is voor mij een vaste 

bijdrage aan het blad geworden. Zo’n interview is steeds weer opnieuw een gezellig avontuur,  

toch was er maar één  eerste Seconer-nieuws. 
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LANDELIJK 

Een pontje in de Waal. 

Een kroegje, klein en pover. 

Een bordje aan een paal: 

Hier zet men koffie en over. 
 

OMA 

Haar jaren vlieden stadig heen, 

Hoewel ze daar niet veel om geeft. 

Ze is alleen niet goed ter been. 

Daar ze kraaienpootjes heeft. 
 

TOURISME 

Met stilstaande wielen, 

Sta ik uren in de file. 

Wat duurt het lang, zo'n reis. 

Hoe lang nog naar Parijs. 

Ik ben nog maar in Lille. 
 

VRAAGJE 

Een eiland is rondom nat. 

Een schiereiland aan één kant droog. 

Een zaak die ik niet goed bevat: 

Hoe zit het met Schiermonnikoog?  
 

OUDERDOM 

Haar gehoor begint te tanen. 

Ze is al zesentachtig jaar. 

Vroeger kraaiden alle hanen. 

En nu geeuwen ze nog maar. 
 

ITALIE 

Na mijn vakantie wilde men weten, 

Hoe mijn talenknobbel werkte. 

Zodat ik bij't vertellen merkte, 

Dat ik vier weken spaghetti had gegeten. 

 

© John Van Der Aa 
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4.  Pensioenfonds BP Raffinaderij 
 

Door Piet Houtman 

 
Veel papier en nostalgie 

Opeens zit je dan na een verkiezingsronde in het pensioenfondsbestuur. De screening door 

DNB (De Nederlandse Bank) verliep sneller dan gedacht, DNB had er twaalf dagen voor 

nodig om tot een (positief) besluit te komen. Zo arriveerde ik op mijn eerste vergadering van 

14 maart niet als gast, maar werd direct als bestuurslid geïnstalleerd. Voor die tijd had ik al 

een enorme berg papier ontvangen: reglementen, verslagen, vergaderstukken, je hebt wel even 

tijd nodig om je daar doorheen te werken en eigen te maken. Gelijk maar in het diepe. 

 

En dan zit je ineens ook weer in de boardroom, waar je al zoveel uren van je werkbare leven 

onder allerlei omstandigheden hebt doorgebracht. Een stukje nostalgie! 

 
De pensioenfondsadministratie. 

Voor mij toch wel redelijk onverwacht was het hoofd-aandachtspunt van het 

pensioenfondsbestuur dat al langer speelt: de pensioenadministratie die niet op orde is. Het 

heeft niet zoveel zin een schuldige aan te wijzen, want er zijn veel oorzaken die hun 

oorsprong in het verleden hebben. Feit is wel dat al langere tijd geen betrouwbare 

pensioenopgaven kunnen worden gedaan. Dat heeft o.a. te maken met de overgang van Aegon 

naar Achmea, waarbij de overdracht niet vlekkeloos verliep. Veel regelingen en mutaties zijn 

door Aegon alleen handmatig bijgehouden. Soms is de overdracht niet volledig geweest of 

zaten er gewoon hiaten in het bestand. Ofwel in het verleden tot stand gekomen regelingen 

zijn soms voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dan moet teruggegaan worden naar de basis wat exact 

de intentie is geweest en waar zit dan de kennis om daarover te beslissen? Een kluwen die 

maar moeilijk te ontrafelen is, maar intussen ontstaat wel heel veel onrust over 

pensioenverwachtingen/rechten, en bestaat bovendien de mogelijkheid dat mensen bij 

pensionering een onjuist pensioen krijgen uitgekeerd dat zowel te hoog als te laag kan zijn. 

 
Opsluiten 

Dat is natuurlijk een totaal onacceptabele situatie die als eerste prioriteit moet worden 

aangepakt. Toen bij de recente bestuursvergadering van 5 juni nog steeds geen uitzicht 

bestond op een snelle oplossing, werd er ingegrepen. Er zijn nu teams opgezet bestaande uit 

medewerkers van Achmea en BP Raffinaderij die binnen twee tot drie maanden moeten 

zorgen dat zaken op orde zijn. Dat wil zeggen dat de teamleden zich bereid hebben verklaard 

om zich gezamenlijk voor een periode “op te sluiten” om in direct overleg alle losse einden te 

ontwarren en tot een snelle oplossing te komen. Helaas lopen we tegen de vakantieperiode 

aan, maar met de genomen beslissing zal het probleem toch binnen zeer afzienbare tijd zijn 

opgelost.  

 
Vereiste kennis 

Sinds de nieuwe pensioenwet er is, worden hoge eisen gesteld aan het kennisniveau van 

pensioenfondsbestuurders. De kennisgebieden zijn nauwkeurig omschreven en bestrijken een 

breed gebied van bestuur, pensioenwetgeving, financiële aspecten, communicatie, etc. Bij 

mijn screening voor DNB was mij verzocht een matrix in te vullen waarbij ik zelf mijn 

ingeschat kennisniveau op de deelgebieden moest invullen. Inmiddels heb ik een kennistest 

afgelegd en ik moet bekennen het was niet zo eenvoudig. Op een aantal punten moet ik mijn 

eigen beeld naar beneden bijstellen. Nog wat bijscholing op een aantal punten zal wel nuttig 

en noodzakelijk zijn! 
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Indexatie van pensioenen 

De pensioenen zullen met ingang van 1 juli 2008 worden verhoogd met een 

indexatiepercentage van 1,4 %. (70 % van de CPI). Sinds 2006 wordt voor het BP 

Raffinaderij Pensioenfonds het indexatiebeleid van BP gevolgd. Dit indexatie beleid is 

voorwaardelijk, dat wil zeggen dat pensioenen worden geïndexeerd onder voorwaarde dat de 

financiële middelen uit over-rendementen van het fonds daarvoor beschikbaar zijn. Overigens 

is het zo dat er vrijwel geen enkel pensioenfonds meer bestaat dat onvoorwaardelijke 

indexatie geeft. 

 

Voor ons fonds geldt dat de ambitie is de pensioenen jaarlijks te verhogen met                                                                      

100% van de prijsindex voor alle huishoudens (CPI  over april – niet afgeleid) zoals die wordt 

gepubliceerd door het CBS – mits de over-rendementen uit het fonds dit mogelijk maken. De 

rekenbasis daarvoor is het vijfjaars voortschrijdende gemiddelde rendement van het fonds met 

aftrek van 4,2 % (de voor de pensioenen benodigde rekenrente). 

De afgelopen jaren 2006 en 2007 heeft volledige indexering volgens de CPI  plaats kunnen 

vinden. Als we de financiële markten de afgelopen periode hebben bijgehouden weten we dat 

de rendementen fors gedaald zijn. Voor het raffinaderijfonds was het rendement over het 

afgelopen periode jaar negatief. Dat heeft direct invloed op het vijfjaars voortschrijdend 

gemiddelde rendement waardoor in 2008 niet de volledige indexatie kan worden toegekend 

(deze zou volgens CPI – april 2.0 % hebben bedragen). 

Echter kunnen indexatie kortingen over een tijdsperiode van vijf jaar weer worden 

gerepareerd indien de rendementen dat toelaten. We hopen dus maar op hersteld rendement de 

komende jaren. Dan kan alsnog de nu niet ontvangen 0,6 % weer worden ingehaald. 

 
Verantwoordingsorgaan 

Heeft even geduurd voordat alle vertegenwoordigers voor dit volgens de pensioenwet vereiste 

orgaan waren voorgedragen, maar dit is inmiddels rond. Zoals in de vorige Seconer-nieuws 

vermeldt, zal Wim Blok namens de gepensioneerden plaats nemen in het verant-

woordingsorgaan. 

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid, de uitvoering 

van dat beleid en naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het 

verantwoordingsorgaan wordt voor 1/3  uit pensioengerechtigden, 1/3 uit werknemersleden en 

1/3 uit werkgeversleden samengesteld. 

 

Wim en ik zullen elkaar dus op gezette tijden voor overleg tegenkomen! 

 
Berichten over pensioenzaken 
Ik hoop u ook in de toekomst via Seconer-nieuws regelmatig op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen op pensioengebied. Er zal ook regelmatig overleg zijn met het Seconer 

bestuur over pensioenzaken. Voor heel specifieke persoonlijke pensioen vragen dient u direct 

contact op te nemen met Achmea. Mochten er meer algemene zaken zijn die namens de 

gepensioneerden aandacht nodig hebben in het pensioenfondsbestuur, dan kunt u mij ook 

direct bellen of mailen, 010 5910394, phoutman@kabelfoon.nl. 

 

☺ 
 

De natuur is een wonder. 

Een miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de mensen een bril zouden dragen 

en toch staan onze oren op de goede plaats.  

mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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5.  Pensioenfonds BP 
 

Stemrecht 

 
Door Theo Eijkman 

 

Wat het Pensioenfonds BP betreft moeten wij in de gaten houden dat bij een komende 

bestuurswisseling gepensioneerden die geen lid zijn van de Vereniging van Oud BP 

medewerkers ook in de gelegenheid gesteld worden om kandidaten te stellen voor de vacature 

en uiteraard ook hun stem kunnen uitbrengen bij de verkiezing. 

 

Zoals eerder in deze rubriek vermeld zeggen de Statuten dat men om mee te doen met de 

procedure lid moet zijn van de VOBP. Na opmerkingen onzerzijds heeft het bestuur van het 

fonds geantwoord dat volgens de Pensioenwet 2007 ALLE gepensioneerden dezelfde rechten 

hebben. Bij de eerstvolgende gelegenheid zal dus iedereen op gelijke wijze behandeld 

worden. Deze bepaling zal in de statuten worden opgenomen of is inmiddels opgenomen. 

 

De vragen die hierover bestonden zijn via de Autoriteit Financiële Markten en De 

Nederlandse Bank voorgelegd aan de Ombudsman Pensioenen. Die was van mening dat een 

en ander op deze manier goed geregeld is. 

 

Ten overvloede wijs ik er nogmaals op dat het Pensioenfonds BP niet hetzelfde is als het 

Pensioenfonds BP Raffinaderij. Bij de totstandkoming van de statuten van dit laatstgenoemde 

fonds hebben de vertegenwoordigers van ons bestuur ten volle hun bijdrage kunnen leveren.  

 

Eeuwen geleden zei een vooraanstaande landgenoot: Let op uw Saeck! Dit zal ook steeds het 

parool moeten zijn voor alle gepensioneerden. 

 

 

☺ 
 

Roomservice 
 

Roomservice: “Wat mag het zijn mijnheer?” 
 

Hotelgast: “Ik wil graag een toast die aan één kant verbrand is en aan de  

 anderekant ongeroosterd. 

Verder nog een zacht gekookt ei dat niet helemaal gestold is, een 

beetje snotterig graag. 

De koffie niet te heet maar lauw.  

Hoe lang gaat dat duren?” 
 

Roomservice: “Het spijt me mijnheer, daar is de keuken niet toe in staat.” 
 

Hotelgast:  “Nee?  Nou gisteren anders wel!” 
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6.  Het CDU4 Syndroom (deel I) 
 
Door Bas Roos 

 

“Volgens mij heb jij wat met CDU4” 
 
Deze woorden sprak Peter Dijkgraaf tot mij tijdens de Turn Around werkzaamheden waar ik 

in 2003 nog een keer voor was ingehuurd door Nerefco. Ik had als opdracht, de planning van 

fornuizen en de uitvoering van de werkzaamheden. Peter was op dat moment in dienst bij 

Mourik Services waar hij, na de CDU4 restructering van 1997/98, vanuit Nerefco in dienst 

was getreden.  

 
Voorgeschiedenis 

Na acht jaar dienstverband was mijn laatste reis voor Shell Tankers in 1966. Met de 

koopvaardijregeling van die tijd wist ik de militaire dienstplicht te ontlopen. Om deze periode 

nog nuttig te besteden ben ik bij het PBNA de cursus Bedrijfstechnicus Werktuigbouw gaan 

studeren, om zo het risico van te veel gaan stappen tegen te gaan. Via het toenmalige Wescon 

ben ik bij BP raffinaderij terecht gekomen. Hieraan voorafgaand was ik voor Wescon zes 
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maanden uitgezonden naar Perzië, het huidige Iran, voor de bouw van een booster 

pompstation in Gureh. Daar moesten acht Westinghouse gasturbines opgebouwd worden voor 

de aandrijving van de Byron Jackson boosterpompen tussen de olievelden van Gagh Saran en 

Aghi Jari naar het eiland Kharg. 

In die tijd had BP nog geen eigen Maintenance afdeling en werd ik min of meer wegens 

vermeende kennis van turbines bij de BP gestald. In die tijd bestond de raffinaderij alleen uit 

de Foster Wheeler units met bijbehorende opslag tanks waaraan Wescon het onderhoud 

verzorgde. 

 
CDU4 bemoeienissen 

Begin jaren ’70 werden de grote crude units CDU3 en CDU4 door Badger gebouwd. De 

opstart van CDU3 verliep niet bepaald vlekkeloos. Veel uren werden besteed aan spoed 

reparaties, in het bijzonder aan de Splitter Reboiler pompen. Tijdens het uithijsen van één van 

die pompen brak ik een pols, waarschijnlijk door te lange werktijden en verminderde 

concentratie. De veiligheid stond toen nog niet zo hoog in het vaandel. 

Bij de bouw van CDU4 werd ik als Wesconner door BP aangesteld om de mechanische 

activiteiten in het te oog houden, zoals de uitlijning- en het afnemen van pompen. Badger 

haalde daarbij alle trucs uit de doos om ons te misleiden. Menigmaal vielen er dan ook harde 

woorden. 

Koppelbazen waren ook volop aanwezig, mijn zwager werkte daar ook bij. Voor werkkleding 

moest men in die tijd zelf zorgen, zodat hij regelmatig aan mij vroeg of ik z’n vuile overall 

wilde omruilen bij Wescon. Anders werd de wasmachine thuis onbruikbaar voor de dagelijkse 

kleding. 

 
Shut Down planning 

De hoge doorzet van de gezamenlijke units had uiteraard een grote hoeveelheid stookolie tot 

gevolg. Na verloop van tijd bleek dat de markt voor lichte producten veel lucratiever was 

geworden dan die van zware stookolie of bitumen. Ook de oliecrisis had zo z’n gevolgen. De 

bouw van de Cat. Cracker die eind jaren ’70 van de vorige eeuw door BP Londen aan de 

raffinaderij in Europoort werd toegewezen bracht uitkomst. Dit had ook tot gevolg dat er in 

1977 een eigen onderhouddienst werd opgezet. Een groep van een man of acht, waaronder 

mijn persoon, werd gevraagd om in BP dienst te treden. Bij de start-up van de Cat. Cracker, 

begin jaren ’80, waren er natuurlijk weer de nodige opstart strubbelingen. Inmiddels was ik al 

een aantal jaren toegevoegd aan de Turn Around organisatie die toen nog Shut Down 

planning heette. Deze afdeling fungeerde tevens als service verlener naar de units. Gedurende 

de eindfase van de bouw en tijdens de opstart periode heb ik daar dan ook de nodige dag- en 

nachtelijke uurtjes doorgebracht. Ik heb dat nooit als een bezwaar gezien. Mijn echtgenote 

had daar uiteraard wel eens andere gedachten over maar kon daar toch wel begrip voor 

opbrengen. 

 
Tussendoortje 

De propaan/butaan plant op de Foster Wheeler area die een keer bijna volledig uitbrandde, 

had tot gevolg dat ik mijn stoel binnen de afdeling planning weer eens moest verwisselen 

voor de buiten activiteiten, uiteraard met collega’s van andere afdelingen. Door de enorme de 

druk tot snelle oplevering was er op de relatief kleine ruimte van de unit, een groot aantal 

mensen van Wescon aan het werk gezet. Dit betekende de nodige voorzieningen zoals 

stellingen voor het veilig uitvoeren van het werk, dus nog minder ruimte. Kort voor de 

oplevering had BP een nieuwe engineer in dienst genomen, ook een oud Stork man. Die werd 

als “leider” aan de organisatie toegevoegd. Binnen een dag had hij de geniale oplossing voor 

het probleem gevonden, het blik met Wescon mensen werd opengetrokken waarna er 



15 

gestapeld gewerkt moest worden. Het overzicht en de veiligheid waren vanaf dat moment 

minder belangrijk, maar hij scoorde er blijkbaar wel mee.  

 
Mottenballen 

Eind jaren ’80 werd het allemaal wat minder in de olie-industrie. Geld voor investeringen was 

er niet, maar wel verkeerde zuinigheid met betrekking tot de budgetten voor onderhoud. Dit 

had tot gevolg dat er een deal met Texaco werd gesloten om samen te gaan. Simpel gezegd, 

Texaco had op Pernis iets wat BP niet had, namelijk een Isomerisatie plant. Daar stond 

tegenover dat de Cat. Cracker op Europoort voor Texaco interessant was. In 1989 werd 

Nerefco opgericht met als gevolg dat CDU4 in de mottenballen ging. Texaco had in Pernis 

namelijk ook een grote crude unit en die zou blijven produceren, zo was bij de 

totstandkoming van de Joint Venture afgesproken. Ik kreeg de mededeling of ik maar naar 

Pernis wilde gaan om daar de Turn Arounds mede te gaan voorbereiden. 

 
Boventallig 

Het werden achteraf vijf leuke jaren, ondanks de aanvankelijke cultuurverschillen tussen 

beide sites. In 1995 werd besloten om de productie op één locatie te concentreren, zijnde 

Europoort, met als gevolg dat Pernis uit bedrijf werd genomen en CDU4 weer moest worden 

opgestart. Het hierdoor ontstane teveel aan personeel, zijnde driehonderd arbeidsplaatsen, 

moest via een afvloeiingsregeling het veld ruimen. Dit betekende dat ik in de leeftijd van 58 

jaar en als enige Planning Engineer, kort na mijn terugkeer op Europoort te horen kreeg dat ik 

op 31 december 1998 kon verdwijnen. 
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Kort nadat me was verteld dat ik tot de boventalligen behoorde werd er gevraagd of ik me zou 

willen inzetten voor een voorspoedige herstart van CDU4. Omdat er toch geen vaste plaats 

meer voor mij was, mijn bureau was uiteraard allang door een ander in beslag genomen, leek 

dit me wel een aardige uitdaging. Toen Peter Dijkgraaf de vraag aan mij voorlegde en globaal 

uitleg gaf hoe hij deze klus ging aanpakken had ik daar wel oren naar. 

 

In het volgende nummer van Seconer-nieuws zal ik nader ingaan op de restructering van 

CDU4.

 
 

De projectmanagers met in het midden  Peter Dijkgraaf die hier terugkijken op een 
geslaagde Revamp van CDU4. 

 

 

Count your garden by the flowers 

never by the leaves that fall 

Count your days by golden hours 

don’t remember clouds at all 

Count your years with smiles not tears 

Count your age by friends not years 
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7.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP RR en de bonden bereiken CAO akkoord 
Er is een definitief CAO-akkoord bereikt tussen BP Raffinaderij Rotterdam B.V. en de 

vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond. De onderhandeling vond plaats in het 

kader van de CAO-overeenkomst voor de periode 1 april 2008 tot 1 april 2010. Op 

hoofdlijnen behelst het akkoord het volgende:  

• vanaf 1 april 2008 met 3,5 % 

• vanaf 1 april 2009 met 3,5 %  

• tegemoetkoming voor de aanvullende zorgverzekering wordt per 1 april 2008 € 25,- 

bruto en m.i.v. het kalenderjaar 2009 € 50,- bruto per maand. 

 Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een gedifferentieerde WGA-premie, de WGA-

hiaatverzekering, de volledige arbeidsongeschiktheid van een werknemer 57½  en ouder, een 

onderzoek naar een afbouwploegentoeslag, een verkennende studie naar de mogelijkheid van 

een individueel keuzesysteem voor werknemers en de opgave pensioenoverzicht en Nerflex-

opbouw. 

  

Ongeplande Shutdown Foster Wheeler units woensdag 21 mei  
Woensdag 21 mei zijn nagenoeg alle Foster Wheeler units en DHT3 ongepland uit bedrijf 

gegaan. Het probleem ontstond toen om ongeveer 11.30 uur tijdens zaagwerkzaamheden in de 

vloer van de Catreformer unit een kabel beschadigd werd en er kortsluiting ontstond in het 

zogenaamde Emergency Shutdown systeem. De units zijn snel en vakkundig veilig gesteld 

zonder noemenswaardige gevolgschade. De relevante plants zijn ontruimd en de directe 

oorzaak was snel gevonden. De reparatie van de kabel was 's avonds al gereed. Alle units zijn 

daarna op beheerste wijze weer in bedrijf genomen.  

“Een compliment voor met name de geweldige samenwerking” aldus Ronald Blok, Asset 

Teamleader CDU. De op-wacht-zijnde ochtendshift, de extra opgekomen mensen van de 

middagshift, de dagshift, Optimisation, Maintenance, TA, Operations dagstaf en faciliterende 

diensten.  Er werd volop hulp aangeboden en er werd volop hulp geaccepteerd. Bij alle 

stappen en beslissingen was voldoende aandacht voor risico afwegingen. Een geoliede 

machine waarbij alle radertjes pasten en in de juiste richting draaiden!  

   

Succesvolle Start van LDU als onderdeel van NHT 
Het eerste gedeelte van de nieuwe Naphta Hydrotreater Fabriek is in het weekend van 28 juni 

opgestart. Het betreft hier de bestaande LDU die is aangepast en geïntegreerd met de nieuwe 

NHT. Deze Unit wordt gevoed met product uit de Cracker (FCCU) als eerste stap in het 

ontzwavelen van gekraakte benzine. Na zes maanden Constructie werkzaamheden op de Site 

en uitgevoerde testen op alle regel systemen, is de LDU donderdag 26 juni overdragen van de 
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Project organisatie aan de FCCU Asset. Nadat de Unit blinden verwijderd waren heeft 

Operations de fabriek in bedrijf genomen waardoor binnen twee dagen zonder lekkages en 

noemenswaardige problemen de product afloop volgens specificatie gerealiseerd werd.  

 

CDU4 onderhoudsstop 
Woensdag 9 juli is CDU4 uit bedrijf genomen voor een onderhoudsstop. Het crude fornuis, 

Hz2101, moest mechanisch gedecoked worden. Tevens was de crude destillatietoren, Tz2101, 

toe aan inwendig inspectie en reiniging. Vier weken eerder ontstonden er problemen met de 

operatie van de crudetoren, waarvan iets later door Optimisation vastgesteld kon worden dat 

het "flooding" betrof. Er was toen weinig analyse meer nodig om de beslissing te nemen 

om de unit op korte termijn uit bedrijf te nemen. De stop heeft ongeveer 9 dagen geduurd.  

  

Pensioenspreekuren 
Er worden weer spreekuren gehouden op de volgende data.  
 

Maandag 18 augustus  van 11.00 tot 13.30, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2  

Dinsdag 19 september 11.00 tot 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2  

Maandag 13 oktober 11.00 toto 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2. 
  

Aan Mieke Wit kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken 

overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. Indien u gebruik wilt maken van één 

van de spreekuren dan kunt u contact opnemen tot 1 augustus met mevrouw A. de Keijzer van 

PVF Achmea telefoonnummer 020-6074982 en na 1 augustus telefoonnummer 013-4622352. 

Er zal dan het exacte tijdstip met u worden afgesproken.  

 

Tennislessen 2008 
Vanwege het grote succes van het afgelopen seizoen biedt de Tennissectie van de PV u 

wederom de mogelijkheid om in de herfstperiode tennislessen te volgen. De cursus bestaat uit 

14 lessen van 50 minuten en wordt gegeven bij het Racketcentrum Halfweg te Spijkenisse. 

Bij voldoende belangstelling zullen er lessen op 3 niveaus worden gegeven (D1 - D2 - E) met 

4, 6 of 8 deelnemers per baan. Hoe meer deelnemers per les hoe lager het niveau. De 

tennissectie betaalt de helft van het lesgeld, uw eigen bijdrage komt uit op € 100,50 voor de 

D1-cursus (4 pers./baan), € 85,50 voor de D2-cursus (6 pers./baan) en voor de E-cursus (8 

pers./baan die nog nooit hebben getennist) bedragen de kosten € 66,50. 

De cursussen worden gegeven op de maandagavond om 19.00 u en 20.00 u en op de 

donderdagavond om 20.00 u en 21.00 u (wijzigingen voorbehouden). De lessen zullen starten 

resp. op 15 en 18 september 2008. Doorgang alleen bij voldoende aanmeldingen op 3 niveaus 

met 4, 6 of 8 deelnemers per baan. De indeling zal door ons worden gemaakt. Bij voldoende 

deelname op meerdere avonden kan u worden ingedeeld op bijvoorbeeld uw tweede voorkeur 

zodat ook shiftmedewerkers kunnen worden ingedeeld.  

Heb je interesse, neem dan voor 15 augustus 2008 contact op met Liza Steen, Captain 

Tennissectie.  

 

Nieuw in 2009 

Begin 2009 (januari tot en met maart) bestaat er voor het eerst de (extra) mogelijkheid om 

tennislessen te volgen onder dezelfde voorwaarden als hierboven is genoemd. Deze 

mogelijkheid bestaat er voor alle niveaus met als enige restrictie een beperking op het aantal 

inschrijvingen. Inschrijven voor beide series lessen biedt u dan dus ook de mogelijkheid om 

uw tenniskennis en -kunde binnen een korte periode te vergroten! Ook is het dus mogelijk te 

kiezen voor het volgen van lessen in het najaar van 2008 of in de winter van 2009.  
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 8. 

WWW.SECONER.NL 
 

Hierbij wil ik weer aandacht vragen voor onze website. Deze is dit jaar wat aangepast, omdat 

de provider het systeem heeft veranderd. Echter, de indeling is vrijwel hetzelfde gebleven. 

Vooral de rubriek Contact is voor het bestuur erg handig, aangezien alle personen die bij een 

wijziging betrokken zijn, automatisch hun gegevens krijgen na het invullen en versturen van 

de formulieren via de website. 
 

De site bevat de volgende rubrieken met daarin de genoemde onderwerpen: 

 

Algemeen 

• Algemene adresgegevens Seconer 

• Bestuur met een overzicht van adressen, telefoon en e-mail 
 

Contact 

• E-mail zenden naar bestuur 

• Aanmelden voor Seconer / wijzigen personalia 

• Doorgeven adreswijzigingen 

• Doorgeven verandering e-mail adres 

• Algemene informatie over de contactpersoon bij de BP-raffinaderij (Nerefco) 
 

Seconer-nieuws (PDF-formaat) 

• Laatst verschenen nummer 

• Oude nummers (vanaf januari 2007) + foto’s reünie 

• Samenstelling en adressen van de redactie 
 

Pensioenzaken 

• Nerflex regelingen 

• Reglementen BP-raffinaderij (Nerefco) 

• Reglementen BP (Handelsmaatschappij) 

• Contactpersonen voor de Vereniging Gepensioneerden Texaco 
 

Links naar andere sites 

• BP-raffinaderij 

• BP Handelsmaatschappij 

• Texaco 
 

Zorgverzekering 

• Stichting Gepensioneerden Olie-industrie (i.o) 

• Oud memo HR&O (2006) over de ziektekosten (niet aangepast) 

• Overzicht Delta Lloyd 

• ONVZ 
 

Sociaal Fonds 

• Declaratieformulier 

• Bestuur/Contact 

• Reglement 
 

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, dan houd ik me aanbevolen. 

E-mail adres: gerrit.kamperman@planet.nl 

http://www.seconer.nl/
mailto:gerrit.kamperman@planet.nl
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9.  Een ode aan (Mijnheer) Jan Evers 

 
(Voormalig Wachtchef Caltex laboratorium) 

 

Door Harry Holzhauer 

 

Een Ulo diplomaatje met als bijvak Scheikunde op zak en met een groot gevoel van 

minderwaardigheid, arriveerde ik in 1958 bij mijn eerste baas in het laboratorium van de 

Caltex in Pernis. Mijn gevoel van minderwaardigheid werd nog versterkt doordat ik, hoewel 

in Rotterdam geboren, was opgegroeid in Almelo te Overijssel. Ik kwam dus van het 

Boerenland. 

 

Veel steun van thuis kreeg ik niet want ik zat in m’n eentje op een kamer in Rotterdam. De 

eerste tijd had ik dan ook grote moeite me te handhaven tussen de meer gehaaide locals. In 

mijn verlegenheid liep ik de eerste tijd voor iedereen de benen uit mijn lijf. Zelfs de 

bottlewasher (The good old Henk Roubos) liep mij te pas en te onpas te commanderen. 

Hoewel ik het met plezier deed, was mijn eerste functie niet bepaald door veel glamour 

omgeven. 

  

Ik moest met een soort bakkerswagen (met hulpmotor) monsters afhalen van de verschillende 

plants (Cracker – SO2-plant – de Poly – PBS enz.). Die verzamelde ik in de toen bekende 

melkkratjes met een hengsel. In een hoek van het laboratorium was een luik waardoor ik de 

kratjes mocht aangeven aan de laboranten. Ik werd niet geacht me in het lab te begeven. Ik 

kwam nu eenmaal niet in aanmerking voor een witte jas en was dus eigenlijk “te onrein” voor 

het laborantenmilieu. 

 

Na een aantal maanden gebeurde er een paar dingen die me een klein beetje zelfrespect gaven. 

Omdat we de brandweerauto moesten kunnen bedienen in geval van brand, kreeg ik het 

verzoek om rijbewijzen voor auto en vrachtauto te gaan halen en als klap op de vuurpijl werd 

me een functie in het lab. aangeboden. Ik mocht dus naar binnen en kreeg een WITTE JAS!!, 

voorwaar een plechtig moment. Achteraf gezien was dit moment nog veel belangrijker dan ik 

ooit had kunnen denken. Ik werd namelijk geplaatst in de wacht van Mijnheer Jan Evers. 

 

Jan Evers (ik heb hem vroeger nooit Jan durven noemen) werd mijn grote inspirator en voor 

jaren mijn grote voorbeeld. Toen ik op kosten van de Caltex voor chemisch bedrijfsanalist 

mocht gaan studeren was hij als Technisch Chemicus mijn steun en toeverlaat. Hij heeft me 

uiteindelijk van mijn gevoel van minderwaardigheid afgeholpen en het nodige zelfrespect 

bijgebracht. Ook in het gewone leven was hij mijn rolmodel. Als ik wel eens in de problemen 

kwam, vroeg ik mij altijd af “Wat zou mijnheer Evers nu doen?” 

 

Toen ik uiteindelijk, omdat hij promoveerde naar TSD, zijn functie mocht overnemen was dat 

voor mij “A moment of glory”. Nog niet zolang geleden heb ik hem weer eens op een receptie 

ontmoet en wilde hem bedanken voor zijn belangrijke bijdrage aan mijn functioneren. Hij 

reageerde helaas nogal afwezig en was niet echt bereid tot een gesprek. Vandaar langs deze 

weg alsnog een ode aan de man die meer voor mij betekend heeft dan hij waarschijnlijk zelf 

heeft beseft. 

 

Beste Jan, hierbij alsnog mijn hartelijke dank. 
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10. 
 

Personeelsvereniging 
 

BP Raffinaderij Rotterdam 

 

 

 

Dagtocht Brugge 
  

Ook in 2008 organiseert de Personeelsvereniging van BP RR weer twee dagreizen. We gaan 

dan op zaterdag 6 en zaterdag 13 september 2008 naar onze zuiderburen, namelijk 

naar Brugge in België . 
 

Met onderweg koffie en gebak, gaan we in snel tempo naar het gezellige Brugge, het Venetië 

van het Noorden, voor een portie Vlaamse gastvrijheid. Er volgt dan een rondvaart door de 

Brugse reien, om daarna van een heerlijke koffietafel te genieten. Natuurlijk is er ook 

gelegenheid voor een leuke wandeling door Brugge. Het diner op weg naar huis zal natuurlijk 

ook niet ontbreken. 
 

Op beide dagen vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij de Hoofdpoort van de BP 

Raffinaderij Rotterdam, vertrek 08.00 uur. 
 

Naar verwachting zullen we om ongeveer 21.30 uur weer aankomen op de parkeerplaats van 

de raffinaderij in Europoort. 
 

De kosten voor deze reis bedragen 20 euro per persoon. Dit bedrag moet u overmaken naar 

rekeningnummer 46.98.65.075 ABN/AMRO Oostvoorne t.n.v. Penningmeester Nerefco 

personeelsvereniging. 
  

Aanmelden via de aanmeldingsstrook of telefonisch bij W. Coolen, Zwaluwenlaan 468, 

postcode 3136 VH te Vlaardingen, telefoonnummer 010 4744016 
 

Ik wens u alvast een fijne dag toe op 6 of wanneer u daarvoor kiest op 13 september a.s. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Uiterste inschrijfdatum is 22 augustus a.s. 

 

Inschrijfformulier 

 

Naam  ……………………………………………………………………………… 

 

Adres  ……………………………………………………………………………… 

 

Postcode en Woonplaats ………………………………………………………….. 

 

Wenst met ………perso(o)nen deel te nemen op 6 september of 13 september 2008. 

(Omcirkelen wat van toepassing is.) 



22 

11.  Licht in het donker (6) 

 
Door Nico ter Horst 

 
Hoe zag onze kust er omstreeks 1800 uit? 
 

Knight, een Engelse Admiraal heeft aan het einde van de 18e eeuw, waarschijnlijk omstreeks 

1797, in een nieuw verschenen kaart alles wat langs onze kust voor de scheepvaart van belang 

kon zijn nauwkeurig beschreven. 

 

Zo vermeldt hij de stad Sluis, ten Oosten van Blankenberge en het eiland van Cadzand, 

waarop een kerk met naaldtoren in het midden. Ten Noorden daarvan het eiland Walcheren, 

met de stompe toren van Westkapelle en een zeer hoge toren in Middelburg, beiden 

gemakkelijk waar te nemen vanuit zee. De meeste bakens waren toen al weggehaald en men 

stelde : Het lood is in alles de beste leidsman. 

 

De kaart van Knight vermeldt ook de Franse seinposten waarmee in die tijd snel berichten 

konden worden doorgegeven. Hij noteerde verder dat ten Oosten van Schouwen, het eiland 

Goeree ligt, waarop hij een vierkante toren aantreft met daarop 's nachts een brandend vuur. 

Bij Ouddorp geeft hij een naaldvormige baak aan. En ten Oosten van het Goereese tekent hij 

het eiland Voorne waarop een vuur is geplaatst voor het inzeilen van het Brielse gat. 

 

 

In een eerdere aflevering van “Licht in het donker” schreef ik over de “Stenen Baak” bij 

Brielle. Door Piet Bout werd ik er op geattendeerd dat de voorloper van die toren in 

Oostvoorne stond en dat, zoals uit bovenstaande foto blijkt, de restanten daarvan vandaag de 

dag nog te aanschouwen zijn aan de Zwartelaan in Oostvoorne. De ruïne bevindt zich recht 

tegenover het terrein van voetbalvereniging O.V.V.  

 

Naast de ruïne is door de Gemeente Westvoorne een bord geplaatst met informatie over de 

voormalige Vuurbarg. Het bord leert ons dat hier sprake is van een restant van een 
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achtkantige vuurtoren, 

gebouwd in de tweede helft 

van de 14 eeuw. In 1280 kreeg 

de stad Brielle toestemming 

van Aalbrecht van Voorne om 

op deze plaats een zogenaamde 

“Vuurbarg” te exploiteren. 

Waarschijnlijk was het 

aanvankelijk een houten toren 

welke in 1360 vervangen werd 

door een stenen vuurtoren. 

Deze toren was waarschijnlijk 

20 meter hoog met een 

doorsnede van 12 meter en een 

muurdikte van 2 meter. De 

toren had een dak van leisteen. 

In 1552 is de toren gesloopt 

vanwege de tachtigjarige oorlog. Later is de toren herbouwd aan de Heindijk in Oostvoorne.  

 

Wordt vervolgd. 

 

 

12.  Mooie meiden 

 
Door John Van Der Aa 

 
Op de Jurong Shipyard, zo´n twintig kilometer van Singapore, lag een meer dan 300 meter 

lange Caltex supertanker in een droogdok, onder meer voor reparatie van een deuk in de 

scheepshuid. Het hydraulische systeem voor de bediening van een groot aantal vlinderkleppen 

werkte niet goed. Als bijvoorbeeld een bepaalde klep werd gesloten, dan liep een andere open 

en omgekeerd. 

 

De leverancier mocht niet meer aan boord 

komen en daarom moest ik opdraven. Ik 

logeerde in een hotel in Singapore en ging 

dagelijks per taxi naar de werf. Ik vertrok 

meestal rond kwart over zeven. 

 

Op de tweede dag had ik een taxichauffeur, 

een Sikh, die voorstelde om me naar een 

bordeel te brengen, daar hadden ze mooie 

meiden. Ik zei dat ik rechtstreeks naar de 

werf wilde. Onderweg bleef hij proberen mij 

over te halen om downtown te gaan. Het 

werd allengs drukker in het verkeer, zodat we 

tenslotte vastliepen in een file. 

  

De taxichauffeur: ‘’Traffic bad, girl good ‘’.  
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13.  Bericht uit Senegal door Aad van Biezen (5) 

 
In de vorige Seconer-nieuws vertelde Aad hoe hij alles in het werk 

stelde om maar niet opgelicht te worden bij de aankoop van een 

perceeltje grond in Senegal. Hij gaat zich namelijk half permanent in 

dit Afrikaanse land vestigen in verband met het unieke viswater 

waaraan zijn woning in aanbouw gelegen is. Met alle officiële 

papieren van het kadaster en van de verkoper in de hand, bleek Aad 

toch met lege handen te staan……….. 

 
Beste Seconer vrienden, 

De bouwactiviteiten van mijn huis verlopen voorspoedig. Iedere werkdag ga ik er om tien uur 

naartoe en blijf er dan zo’n drie en een half uur hangen. ’s Middags ben ik weer om vier uur 

present, niet om te controleren of iedereen wel aanwezig is, want het werk wordt  als 

aangenomen werk uitgevoerd. Het is meer de controle op de maatvoering en de opvolging van 

het bouwplan. Elk onderdeel van de bouw wordt apart aangenomen voor een vaste prijs die na 

fiks onderhandelen is overeengekomen. Meestal eindigen we op 50 à 60% van de vraagprijs. 

Iedereen is hier meestal tevreden mee. In Senegal moet je altijd overal over onderhandelen, 

het is gewoon wat de gek er voor over heeft. Dus altijd eerst goed informeren bij de 

Europeanen om je heen voordat je ergens aan begint. Want echt, ik had geen notie van de 

prijzen. 

 
Gendarmerie 

Op een zekere donderdagavond zit ik tevreden van de avond te genieten wanneer een jonge 

man op de fiets bij mijn Campement des Coquiages langs kwam. Hij bracht een briefje voor 

de manager van het hotel. Hij was niet aanwezig maar de kok neemt het bericht in ontvangst. 

Het blijkt een “Proclamation” te zijn van de Commandant van de Gendarmerie. Of de 

manager zo vriendelijk wil zijn om zich per direct te melden bij de Gendarmerie van Sokone. 

Na een telefonisch belrondje vinden we Lay, de manager, bij één van z’n vele vriendinnen. 

Hij regelt telefonisch een afspraak voor de andere dag ’s morgens vroeg. Wij hem een beetje 

pesterig vragen wat hij heeft uitgespookt want het is niet mis als je bij de gendarmerie moet 

verschijnen. Niets aan de hand zegt hij stoer. 

 
Klacht 

De dag erop is hij alweer vroeg terug en zegt tegen mij “Er zijn geen problemen hoor maar je 

moet met mij meekomen naar de Gendarmerie want commandant Karé wil je spreken. Wij 

erheen, samen met een bevriende relatie die goed Engels spreekt en ook een beetje 

Nederlands. Na ons gemeld te hebben moesten we even wachten want we zijn als 

eerstvolgende aan de beurt. En ja, dat klopt maar wel na drie uren wachten. Commandant 

Karé blijkt een reusachtig grote man, uitgevoerd in het diepste zwart met hele grote ogen en 

een stemvolume als een kerkorgel. Toch wel een beetje Macho vind ik. Hij is heel vriendelijk 

tegen mij en hij legt uit dat er een klacht is van een familie uit Misera betreffende het 

eigendomsrecht over mijn terrein. Hij vraagt me mijn eigendomsbewijzen te tonen plus de 

kwitantie van de betaalde belasting. Niet geheel toevallig had ik een paar dagen ervoor een 

dossier aangelegd met al mijn zaken erin, alles meervoudig gekopieerd. Ik geef hem een set 

kopieën die hij snel gaat lezen. Vervolgens vraagt hij om het eigendomsbewijs van de 

verkoper. Dat heb ik niet, dat ligt namelijk bij het kadaster in Fatick. De Gendarmerie is best 

efficiënt want de verkoper is ook aanwezig, deze wordt naar huis gestuurd om ook zijn 

papieren op te halen. 



25 

Niets gekocht 

Na zo’n twee uurtjes wachten 

buiten het gebouw bij 41 °C 

mag ik weer naar binnen bij de 

commandant. Hij bestudeert 

het eigendomsbewijs van de 

verkoper en pleegt een 

telefoontje met de Procureur. 

Vervolgens laat hij mij de acte 

zien waarin de familienaam is 

gewijzigd. Met correctie-inkt is 

de oorspronkelijke naam 

verwijderd en met een andere 

naam overschreven.      Ondanks alle problemen ging de bouw gewoon door  

De commandant zegt daarop: 

“De verkoper is nooit eigenaar geweest, hij heeft u iets verkocht dat niet van hem was! Dus u 

hebt gewoon NIETS gekocht, u hebt geen bouwterrein en u bent bij deze onteigend! Van de 

Procureur moet u per direct alle bouwactiviteiten stoppen. Over een uur gaan we controleren, 

wie dan nog aanwezig is wordt gearresteerd. Het spijt me heel erg voor u maar zo staan de 

zaken ervoor, zo is de wet.” De verkoper werd vervolgens tien minuten lang uitgekafferd en 

voor erger dan rottevis uitgemaakt. Twee minuten erna staat de verkoper in zijn onderbroek te 

jammeren bij de wachtcommandant waarna hij wordt opgesloten.  

Ik had niets fout of verkeerd gedaan en was toch alles kwijt. Ik kreeg de opdracht me de 

volgende dag bij de Prefectuur van Toubacouta te melden. Teleurgesteld en met flink de pest 

erin ging ik terug naar mijn hotel. Na een nacht van slecht slapen kreeg ik van verschillende 

kanten te horen dat ik me afwachtend en rustig moest opstellen. “Ja, bedankt hoor voor de 

goede raad” zei ik chagrijnig en reisde onzeker af naar de Prefectuur.  

 
Patstelling 

Bij de Prefectuur waren er tot mijn verbazing veel mensen aanwezig. Buiten mij waren er nog 

dertien functionarissen in zijn kantoor. De eiser, de verkoper, de burgemeester, de Sous 

Prefect en de 84-jarige voorzitter van de afdeling “Uitgifte-bouwpercelen” en vele belangrijke 

andere personen. De Sous Prefect opende de bijeenkomst; hij meldde het probleem, zei dat ze 

in deze de wet zouden volgen en dat de “Thoubahb” dat was ik dus, geen fout had gemaakt of 

schuld had in deze. Hij vervolgde, met te melden dat het volgens de wet niet is toegestaan dat 

een koper z’n geld en z’n aankoop kwijt is in een zaak als deze. Iedereen behalve ik voerde 

het woord. Het duurde zo’n  tweeëneenhalf uur. Ik zat erbij en keek ernaar maar volgen kon ik 

het niet en mijn tolk kon het ook niet zo snel bijbenen. Uiteindelijk stopte de vergadering en 

werd de vertegenwoordiger van de eigenaar mee naar buiten genomen voor een gesprek onder 

vier ogen. 

Na heropening werd de eigenaar uitgelegd dat hij en zijn familie het de autoriteiten mogelijk 

moest maken om de wet uit te voeren. Ze stelden als compensatie een terreinruil voor. Ik zou 

mijn terrein terugkrijgen en zij een ander terrein van de autoriteiten. En als teken van respect 

voor de wet zou de familie moeten buigen voor de autoriteiten. De eigenaar legde uit dat hij 

akkoord was maar zijn broer in Spanje zei nee en zijn oudste broer weigerde ook. Een 

patstelling dus. 

Mij werd te verstaan gegeven dat ik de volgende morgen bij Commandant Karé moest komen. 

Waarom was me niet duidelijk. De volgende dag was ik om tien uur aanwezig en het wachten 

begon. Om twaalf uur was het 42 ºC op mijn digitale thermometer onder de grapefruitboom. 

Zo tegen tweeën stapte Karé naar buiten en kwam op mij toe en adviseerde me eerst iets te 

gaan eten in het enige restaurant. Ook hij ging lunchen en een slaapje doen. “Om vijf uur 
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moet je terug zijn” baste hij. “Waar wacht ik eigenlijk op?” liet ik hem vragen. “Oh, er is een 

vergadering op de Prefectuur in Toubacouta met dezelfde mensen en alle familieleden uit 

Dakar. Deze familie was de avond ervoor aangezegd om tien uur aanwezig te zijn op de 

Prefectuur in Toubacouta. Een nachtreis van 300 km is niet niks. Karé had nog even met de 

burgemeester gebeld, maar de familie hield stug vol en wilde niets anders dan hun eigen 

veldje terug. Karé heeft daarna nog even met het hoofd van de familie gesproken en uitgelegd 

hoe de wet in elkaar steekt. Om vijf uur verwacht hij de familie bij hem op het kantoor. Is er 

dan geen overeenstemming dan geeft hij ze alle tijd om er uit te komen. Hij beloofde ze op te 

sluiten waarna ze in de gevangenis tot overeenstemming kunnen komen. 
 
Donatie 

Zo’n twintig minuten na vijven kwam er een bedrukte delegatie aangewandeld. Ieder voerde 

het woord behalve ik. Ze gingen onder protest akkoord. Bedankten me zelfs voor mijn rustige 

en geduldige houding, mij viel niets te verwijten vonden ze. Karé belde de Procureur en 

meldde dat er een oplossing was bereikt. Vervolgens richtte hij zich tot mij met de woorden: 

“Mijnheer van Biezen u hebt uw terrein weer terug, u kunt weer gaan starten met de bouw, 

veel succes.” De Burgemeester kreeg opdracht mijn eigendomspapieren in orde te brengen en 

ieder ging zijns weegs. Ik bleef nog even achter in het kantoor van Karé en bedankte hem 

uitvoerig voor zijn rechtlijnige houding jegens mij. Ik vroeg hem nog of een “donatie” aan het 

Gendarmeriebureau passend zou zijn. Die zijn altijd passend sprak de commandant, waarop ik 

hem 150 euro overhandigde. De reus glunderde en borg de biljetten veilig op in één van zijn 

vele borstzakken. Mocht ik in de toekomst nog eens een probleempje hebben dan moest ik 

niet vergeten hem te bellen. 

 
Eind goed al goed? 
Voorlopig wel, maar niets is zeker in Afrika. Ik heb het uitstekend naar mijn zin hier in 

Senegal, mijn gezondheid is prima, geen klachten. Het vissen is hier erg leuk. De ene keer 

vang ik twee Pietermannetjes in zes uur. En de volgende keer 25 kanjers van vijf- tot wel 

vijftien kilo. Het bovenstaande verhaal is een illustratie hoe avontuurlijk de dingen hier gaan. 

Je moet wel tegen een (geestelijk) stootje kunnen. Het oplossen van probleempjes heb ik altijd 

met veel inzet gedaan. Vroeger in de Ondernemingsraad, voor de Vakbond en in vele 

bestuursfuncties en nu 

weer voor mezelf tijdens 

een nieuwe start in Afrika. 
 

Groeten, Aad van Biezen. 

 
 
 
 
 
 
 

Ook dit is Senegal, 
een overweldigende 
natuur. 
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14.  Personalia 
 

  

 Met Nerflex   :  Juli 2008 W.J. Visser 

    C.C. Sie 

    C. Zonneveld 

    A.J. van der Woerdt 

    R.J. van Breda  

    

   Augustus 2008 P.J. Kalshoven 

    D.C.J. Ladesteijn\ 

    G.J. Klompjan 

 

   September 2008 H.L. Timmerman 

    J.H. Hehewerth 

       

    

 Met Pensioen : Mei 2008 J.S. Winterdal 

 

   Juni 2008 W.H. Kooke 

    A. Franken 

    D.W.H. Rieck 

    E. Kleine 

 

   Augustus2008 A.B. Kupers 

    Mevr. H.G. Kranenburg  

 

Overleden: 
 

 15 april 2008, de heer J. de Vroome, in de leeftijd van 51 jaar. 

   

 

 

 

 

 
De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 oktober 2008. 

 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 oktober aan: 
 

Redactie Seconer-nieuws 
 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 

 

mailto:redactie@seconer.nl
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Contact adressen Seconer (www.seconer.nl) 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Piet Timmers 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Eemsteyn 1 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  4251 HM Werkendam  

 0181 632418   0181 217203   0183 502884 

 voorzitter@seconer.nl  secretaris@seconer.nl  penningmeester@seconer.nl 
 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 administratie@seconer.nl wimnellblok@live.nl  010 4851692 

         pensioen@seconer.nl 

Piet Bout   Gerrit Kamperman  

 Redactie Seconer-nieuws IT specialist 

 Hoefweg 4a   Kraanvogelhoek 12 

 3233 LG Oostvoorne  3201 HE Spijkenisse   

 0181 482927   0181 626506    

redactie@seconer.nl  info@seconer.nl   

         

Huib Marsman  Piet van Kessel  CONTACTPERSOON 

IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws PERSONEELSZAKEN 

redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80  A.N. van Seeters 

Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  Doorgeven van mutaties 

4325 BW Renesse  010 5016851   Telefoon 0181 259785 

0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net Postbus 1033 

hmarsman@zeelandnet.nl     3180 AA Rozenburg 

     

         HUISBEZOEK 

          Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 
 

Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij 

           Postbus 9261, 1006 AG Amsterdam, Telefoon 020 607 27 17 

Groeps e-mail: pensioenfondsbpraffinaderij@achmea.nl 

www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl 

Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346 
   

 Stichting Pensioenfonds BP   Pensioenfonds Chevron/Texaco 

 Telefoon 020 4266310   Telefoon 030 2579696 

 e-mail: info@pensioenfondsBP.nl  e-mail: chevrontexaco@nl.fortis.com 

 www.blueskygroup.nl  

 

mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:pensioen@seconer.nl
mailto:redactie@seconer.nl
mailto:info@seconer.nl
mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:hmarsman@zeelandnet.nl
mailto:pensioenfonds_nerefco@achmea.nl
mailto:info@pensioenfondsBP.nl
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2008 

                  
 a.b. van de “Majesteit”, 23 - 09 - 2008, aanvang 16.00 uur 

 

______________________________________________________________ 
 
 
                

Naam:  Dhr/Mevr/Mej  ……………………………………   Voorl .………….…...     

 

Straat en Huisnummer : ….………………..………………………………….……. 

 

Postcode ………….           Woonplaats : …………………………………………… 

 

Telefoonnummer: ………………………… 

 

Ik kom          0     alleen              

                      0      met     Dhr/Mevr/Mej …………………………………………… 

 

Eventuele beperkingen en/of wensen: 

 

  0 Rolstoel 0 Scootmobiel 

  0 Diabetes 0 Vegetarisch 

 
Wat bovenstaand van toepassing is s.v.p. aankruizen 

 

 

 

Handtekening …………………………………... Datum …………………………… 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dit formulier VÓÓR  1 september 2008  opsturen naar:   H.M. Marsman 

        Zeelelieweg 12 

        4325 BW   Renesse   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      LET OP !!! 

 

• Inschrijfformulier volledig invullen en ondertekenen s.v.p. 

 

• Indien U zich heeft opgegeven maar verhinderd bent, dient U hiervan een bericht te 

sturen, eveneens naar H.M. Marsman, en wel VÓÓR 8 september 2008.                                                                 

( Briefje, e-mail (hmarsman@zeelandnet.nl) of telefooon 0111-463654) 

 

• Indien U betreffende het vorige punt in gebreke blijft, heeft dat gevolgen voor de 

volgende reünie: U komt dan onderaan de lijst te staan. 
 

 

mailto:hmarsman@zeelandnet.nl

