Historie van de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO
Totstandkoming van de vereniging
De geschiedenis van de BP ABN AMRO is niet los te zien van de geschiedenis van ABN AMRO en haar
rechtsvoorgangers. Die historie staat bol van de fusies zoals die van de Nederlandsche HandelMaatschappij en de Twentsche Bank in 1964 tot de Algemene Bank Nederland en van de fusie van de
Amsterdamsche- en Rotterdamsche Bank tot de Amro Bank in 1964.
Tien jaar later wordt Pierson, Heldring & Pierson een volle dochter van Amro Bank en wordt Mees &
Hope een volle dochter van ABN; beide blijven als zelfstandige bank bestaan.
Twee jaar na de fusie van de ABN en de Amro Bank in 1991 fuseren beide banken volledig met ABN
AMRO Bank. Weer later, in 1997, gaat Mees Pierson over naar Fortis. In 1998 neemt Fortis de
Generale Bank over.
Uiteindelijk fuseren op 1 juli 2010 ABN AMRO bank en Fortis bank tot ABN AMRO Bank nv.
Het initiatief voor de oprichting van een belangenvereniging voor gepensioneerden ontstaat binnen
de Amrobank-geledingen; initiatiefnemer is Piet Gunster. Op 14 augustus 1986 verschijnt daartoe in
de Amroscoop een oproep om de belangstelling te peilen voor een belangenvereniging. De
belangstelling is overweldigend. Op 14 april 1987 wordt de Vereniging van Gepensioneerden der
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., kortweg de VGA geheten, opgericht. Piet Gunster is jaren lang
bestuurslid van de VGA. We beschouwen hem dan ook als de bezielende oprichter en bestuurder van
de vereniging. Op 28 juli 2016 is erelid Piet op 91 jarige leeftijd overleden.
Het eerste nummer van het VGA-Nieuws, de voorloper dus van het huidige Actief, verschijnt in april
1988.
In het najaar van 1991 na de fusie van ABN en de AMRO Bank, wordt het lidmaatschap van de VGA
opengesteld voor oud-medewerkers van de ABN Bank (en dus ook van oud-Mees & Hope
medewerkers). De naam blijft ongewijzigd VGA.
In juli 2002 besluit de Ledenvergadering tot een naamswijziging per 1-1-2003; reden daarvoor is een
streven naar professionalisering en een actievere rol en proactieve houding van de vereniging. Men
wil niet (meer) afwachten, maar zelf contact zoeken. De vereniging krijgt een passender naam:
Belangenvereniging Pensioengerechtigden ABN AMRO, kortweg BPA. Om diezelfde reden wordt ook
de naam van het verenigingsblad veranderd van VGA-Nieuws in het huidige ‘Actief’. Het magazine
Actief verschijnt drie maal per jaar. Voor actuele zaken wordt in 2016 de Nieuwsbrief
geïntroduceerd. Met ingang van 2017 wordt deze nieuwsbrief alleen nog digitaal verstuurd.
Na de fusie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland op 1 juli 2010 ontwikkelen zich contacten
tussen de BP ABN AMRO en de Stichting Senioren Fortis Bank Nederland. Die contacten leiden er toe
dat oud werknemers van de Fortis Bank lid kunnen worden van de BPA. Het bestuur wordt uitgebreid
met een bestuurslid uit de Fortis gelederen.
In 2008 vindt er weer een naamsverandering plaats: omdat de naam van de bank niet herkenbaar is
in de naam BPA en ook anderen dan pensioengerechtigden, bijvoorbeeld 55-plussers die de bank
met een non-activiteitsregeling verlaten, lid kunnen worden, wordt besloten tot de huidige
Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BPA ABN AMRO).
Pensioenfonds
De vereniging spant zich al jarenlang in om pensioengerechtigden invloed te geven binnen het
pensioenfonds, zowel in het bestuur als in de Raad van Deelnemers. In 2009 krijgt de vereniging de
zo gewenste deelname van pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds.
Ook in het Verantwoordingsorgaan (voorheen Raad van Deelnemers) participeren
pensioengerechtigden.

Stichting ABN AMRO ZilverSchild
De Stichting is opgericht naar aanleiding van de tot stand koming van de nieuwe Zorgverzekeringswet
in 2006. De oprichting komt tot stand door samenwerking tussen de ABN AMRO met de BP ABN
AMRO. Het doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van alle pensioengerechtigden en
hun gezinsleden op het gebied van Zorg en Welzijn door het afsluiten van een collectieve
overeenkomst met zorgverzekeraar(s). Sinds de oprichting participeert de BP ABN AMRO in het
bestuur van de Stichting.
Regiodagen
De eerste Regiovergadering vindt plaats in 1996 in Eindhoven, een jaar later gevolgd door een
bijeenkomst in Groningen. Aanvankelijk zijn er negen regio’s, later wordt dat aantal teruggebracht
tot zes. Elk jaar vindt een bijeenkomst plaats in drie regio’s.
Sociëteitsafdelingen
Op 28 november 2012 wordt de eerste sociëteitsafdeling geopend in Amsterdam. In de
daaropvolgende jaren openen nog dertien vestigingen de deuren: in 2018 heeft de vereniging
veertien sociëteitsvestigingen verspreid over het hele land: van Limburg tot Leeuwarden en van
Twente tot Zeeland.
Bestuursactiviteiten
In de loop der jaren heeft de BP ABN AMRO zich ontwikkeld tot een vereniging die zich inzet voor de
behartiging van de collectieve belangen van postactieven op het gebied van Pensioen, Zorg en Welzijn.
Het bestuur onderhoudt daartoe actief met:
De oud-werkgever van de leden – ABN AMRO Bank; gesprekspartners binnen de bank zijn o.a. de
afdeling HR en de Raad van Medewerkers. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld de voortzetting
van de personeelsregelingen waarop (sommige) gepensioneerden recht hebben; dit overleg heeft tot
de Postactievengids geleid.
Het ABN AMRO Pensioenfonds; gesprekspartner is het Bestuur van het fonds en in het bijzonder de
leden van het Uitvoerend Bestuur, de onafhankelijke voorzitter van het bestuur en de
pensioengerechtigde bestuursleden. Ook de gepensioneerde leden van het Verantwoordingsorgaan
zijn gesprekspartners.
De Stichting ABN AMRO Zilverschild, opgericht door de BP ABN AMRO ten behoeve van de collectieve
zorgverzekering bij Zilveren Kruis
De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, kortweg de NVOG, de
overkoepelende ouderen organisatie die de belangen van alle ouderen in politiek Den Haag behartigt.
Diverse externe organisaties zoals Seniorweb, Sensoor, TUI/KRAS reizen en Woonz. nl

