
Gouda, 19 november 2021 

Nieuws over de jaarvergadering 

Beste,  

Op 11 november 2021 hebben wij u laten weten dat de op 16 november 2021 geplande 
jaarvergadering van de VGG geen doorgang kon vinden. 

Gezien de huidige situatie rond het coronavirus is het bestuur van de VGG van mening dat het niet te 
verwachten is in 2021 nog een jaarvergadering te kunnen houden waarbij u fysiek aanwezig kunt zijn. 
Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht teleurstellend voor u is,  maar hopen op begrip van uw kant.  

Voorstel tot afwikkeling algemene ledenvergadering 

Intussen lopen een aantal zaken door en willen wij als bestuur graag aan onze verplichting, om een 
jaarvergadering te houden, voldoen. Wij stellen voor dat het bestuur op 9 december aanstaande een 
pro forma (algemene jaarvergadering) zitting houdt waarbij de besluitvorming schriftelijk wordt 
voorbereid in samenspraak met de leden. Op 2 juni van dit jaar ontving u een uitnodiging voor de 
jaarvergadering met de agenda en alle bijlagen. Als u de stukken niet (meer) in uw bezit heeft,  kunt u 
deze ook terugvinden op onze website  ( https://www.goudse.nl/algemeen/vgg-site) of opvragen bij het 
secretariaat.  

Wij stellen voor dat u de komende periode de stukken doorneemt  en wanneer u niet kunt instemmen 
met één of meer besluiten dit aan ons kenbaar maakt. Het gaat samengevat om de volgende punten: 

1. goedkeuring verslagen (agendapunt 3). 

2. decharge bestuur (agendapunt 4) . Hierbij de aanvullende informatie: op 3 mei 2021 heeft de   
kascontrolecommissie, bestaande uit de heren G. Dazler en J.A. Pijnacker de stukken 
gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie verklaart hierover: “Wij stellen voor de 
penningmeester dank te zeggen voor zijn werkzaamheden en het bestuur van de vereniging 
voor het gevoerde beleid te dechargeren”. 

3. De heer Huib den Uijl is vorig jaar afgetreden. Huib heeft zich vele jaren als bestuurslid 
(secretaris en penningmeester) verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Het bestuur stelt 
voor Huib tot lid van verdienste te benoemen.  

4. Herverkiezing (agendapunt 5). Sonja Bok en Han van Leeuwen stellen zich herkiesbaar. 

5. Financiën 2021 (agendapunt 6). Het bestuur stelt voor om in 2021 geen eigen bijdrage van de 
leden te vragen. Het bestuur vraagt u akkoord te gaan met de vastgestelde begroting. Het 
bestuur stelt voor de heer J.A. Pijnacker en de heer Van Gestel te benoemen tot lid van de 
kascontrolecommissie.  Het bestuur vraagt wie als  reserve-lid van de kascontrolecommissie 
wil aantreden. U kunt zich melden bij de secretaris. 

U kunt tot en met 7 december aanstaande uw bezwaren of opmerkingen/vragen mailen aan 
hanvanleeuwen@online.nl of per post aan de secretaris, Han van Leeuwen, Winde 14,  2411DH 
Bodegraven. Na ontvangst zal het bestuur contact met u opnemen en de bemerkingen op de website 
plaatsen. Op 9 december aanstaande zal het bestuur de jaarvergadering pro forma laten 
plaatsvinden. U ontvangt zoals gebruikelijk hier een verslag van dat ook op onze website wordt 
geplaatst. Indien er prangende kwesties spelen worden deze zo nodig naar de jaarvergadering van 
2022 doorgeschoven.  

Leden die geen toegang tot Internet hebben, kunnen via de secretaris informatie opvragen. 

Met vriendelijke groet 

Namens het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden van de Goudse 

Han van Leeuwen, secretaris 

https://www.goudse.nl/algemeen/vgg-site
mailto:hanvanleeuwen@online.nl


         

  


