
 

 

 
         
 

Amsterdam, 15 maart 2018 
 
 
 
 
 
Beste leden van de VvGH, 
 
Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de 28e Algemene Ledenvergadering van onze 
vereniging, die gehouden zal worden op dinsdag 24 april 2018 in de Heineken Experience 
te Amsterdam.  
 
Deze dag is alleen toegankelijk voor de leden van onze vereniging. 
 
In het ochtendprogramma zal Michiel Kamermans, lid van het bestuur van het HPF, ons 
over de ontwikkelingen bij het Heineken Pensioen Fonds informeren. ’s Middags zal de 
reguliere ALV plaatsvinden met als afsluiting een biertje. 
 
Uw aanwezigheid bij deze vergadering en uw betrokkenheid bij de vereniging wordt zeer op 
prijs gesteld. Contact met de leden is voor het bestuur essentieel om de belangen van de 
gepensioneerden bij Heineken te kunnen behartigen. 
 
Meldt u snel aan, voor de planning is het zeer belangrijk dat u zich op tijd opgeeft. 
Wij hopen velen van u op dinsdag 24 april  te mogen ontvangen in Amsterdam! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Janine van Oosten 
Voorzitter VvGH  
 
 
 
 
 
Adres:  
Heineken Experience, Stadhouderskade 78, 1072 AE  Amsterdam  
 
 
Aanmelden: 
 
Vóór 1 april 2018 per e-mail: vvgheineken@gmail.com onder vermelding van naam, adres 
en woonplaats. 
 
Indien u beslist niet van e-mail gebruik kunt maken wilt u dan het formulier aan ommezijde 
opsturen.  
 
Mocht u zich wel hebben aangemeld maar onverhoopt toch niet kunnen komen wilt u zich 
dan (alleen schriftelijk of per e-mail) afmelden vóór 15 april 2018 
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Omdat de parkeerruimte in het centrum van Amsterdam beperkt en duur is en de ochtendspits 
in de regio Amsterdam erg druk is, is het raadzaam gebruik te maken van het openbaar 
vervoer. 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf het Centraal Station Amsterdam kunt u de tram nemen, lijn 16 of 24; uitstappen halte 
Weteringcircuit (lijn 16 rijdt een aangepaste route!). 
Vanaf het Muiderpoort Station Amsterdam kunt u de tram nemen, lijn 7, uitstappen Weteringcircuit 
 
Als u toch met de auto komt: 
Heineken Experience, Stadhouderskade 78, 1072 AE  Amsterdam  - zie voor info en parkeren 
www.heinekenexperience.nl 
 
P + R  Olympisch Stadion*  
Na 10.00 uur en in het weekend kunt voordelig parkeren bij het Olympisch Stadion.  
En vandaar verder met het openbaar vervoer naar de Heineken Experience (lijn 16 en 24; uitstappen 
halte Weteringcircuit) 
U kunt deze parkeergarage bereiken 
- Ring A10, afslag S108 (Olympisch Stadion) 
- Bij stoplichten afslaan richting Centrum en volg borden 
 
Ook kunt u het Transferium Arena (P+R)* bij de Arena (Ajax Stadion) gebruiken en 
vandaar de metro naar het Weesperplein nemen en dan met lijn 7 of 10 (uitstappen 
Weteringcircuit) naar de Heineken Experience gaan.  
 
*)  Als u gebruik wilt maken van de P+R (Park & Ride) regeling moet u nog een apart GVB 
kaartje tegen gereduceerd tarief  bij de blauwe automaten kopen.  U kunt maximaal 5 
kaartjes kopen. Betaling alleen met chip of creditkaart. 
 
 
Indien u beslist niet van e-mail gebruik kunt maken wilt u dan onderstaand formulier volledig 
ingevuld in een gefrankeerde envelop zenden aan:  
    

Ledenadministratie VvGH 
Goudmos 99 
2914 AG Nieuwerkerk a/d IJssel 

 
 

 hier afknippen---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Naam en 
voorletters……………………………………………………………………………...............  
 
 
Adres…………….……………………………………………………………………………… 
 
 
Woonplaats…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Komt op dinsdag 24 april 2018 naar de 28e  Algemene Ledenvergadering van de 
VVGH. 
 
 
 
Datum:                                          Handtekening: 

http://www.heinekenexperience.nl/

