
 
 
 
N.A.W.-gegevens lid
 
 
 
Nieuwegein, maart 2016
 
Uitnodiging Algemene Jaarvergadering
 
Beste mevrouw, mijnheer
 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de
Algemene Jaarvergadering van de Vereniging
Gepensioneerden De Goudse op 26 april 2016 in het
gebouw van De Goudse aan het Bouwmeesterplein te
Gouda. Ons is zaal De Zwaan toegewezen. De aanvang
van de vergadering is 14.00 uur (zaal open om 13.30
uur).
 
Bijgaand treft u aan:

• de agenda
• de verslagen
• de begroting voor 2016
• uitnodiging tot betaling van de vrijwillige bijdrage

over 2016
Wij verzoeken u zich te melden bij de receptie. In
verband met de zeer beperkte parkeermogelijkheden in
de nabijheid van het gebouw van De Goudse, adviseren
wij u gebruik te maken van het openbaar vervoer of de



parkeerterreinen van de gemeente in de omgeving.
 
Met vriendelijke groet,
 
H(uib) C. den Uijl
Bendienlaan 42
3431 RA Nieuwegein
Tel. Nr. 030 6039016
e-mailadres: huibenjansje.den.uijl@ziggo.nl
 
Nu wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat
Zwitserleven zowel als De Goudse op grond van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens geen gegevens mag
uitwisselen met de V.G.G. Dit betekent dat u ook de
V.G.G. via bovenstaand adres veranderingen in uw
situatie dient op te geven. U mag nu daarvoor ook onze
website gebruiken.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de jaarvergadering
 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Goedkeuring verslagen

a. Jaarverslag secretariaat over 2015 (zie bijlage



1)
b. Verslag 12e Algemene Vergadering op 14 april

2015 (zie bijlage 2)
c. Balans (zie bijlage 3)
d. Financieel overzicht (zie bijlage 4)
e. Activiteiten Sociale Commissie (zie bijlage 5)
f. Verslag Evenementencommissie (bijlage 6)
g. Verslag Commissie Pensioenen en Financiële

Zaken (zie bijlage 7)
h. Verslag Kascontrolecommissie

5. Decharge bestuur
6. Financiën 2016

a. Begroting 2016 (zie bijlage 8)
b. Benoeming kascontrolecommissie

7. Voortgang bestuursactiviteiten
a. Overleg met De Goudse
b. Zorgdragen organisatie seniorendag
c. Website V.G.G.
In verband met het opzetten van een website stelt
het bestuur voor de heren Guus van Alphen en
Hans Verkaik te benoemen tot lid van de Commissie
Website om de site te onderhouden en wellicht uit te
breiden. Tegenkandidaten kunnen tot voor de
vergadering worden ingediend bij het bestuur.
d. Benoeming leden van verdienste

8. Bestuursverkiezing
Reglementair zijn de penningmeester (Ben van
Bommel) en de voorzitter van de Evenementen
Commissie (Rinus van de Krogt) aftredend. Ben is
herkiesbaar, maar Rinus niet. Het bestuur stelt Rien
Molleman als voorzitter van de Evenementen
Commissie kandidaat. Tegenkandidaten kunnen tot
vóór de vergadering worden ingediend bij het bestuur.
9. Rondvraag
10. Sluiting

 
 



 
 
 
 

Bijlage 1
 
Jaarverslag 2015
 
Aan “ons” pensioenfront is de rust gelukkig
weergekeerd. Ons pensioen is nu verzekerd bij
Zwitserleven en wij mogen ons overgeven aan het
Zwitserlevengevoel. We hebben nu op enkele
uitzonderingen na een voorwaardelijk vast geïndexeerd
pensioen en als de inflatie laag blijft komen we niet of
nauwelijks achter te lopen, in tegenstelling tot veel van
onze gepensioneerde lotgenoten. Niks geen
dekkingsgraden meer en we mogen net zo lang blijven
leven als we willen.
 
De vereniging telde op 1 januari 2015 206 leden en op
31 december 2015 203. Het aantal deelnemende ex-
slapers kennen we niet meer omdat we daarover geen
informatie meer krijgen in verband met de Wet
Bescherming  Persoonsgegevens. Ook in 2015 zijn ons
weer enkele oud collega’s en partners van onze
collega’s ontvallen Voor zover wij daarvan op de hoogte
zijn gesteld, is daaraan aandacht geschonken.
 
Het bestuur van de vereniging, bestaande uit Harry
Spruijt (voorzitter), Ben van Bommel (penningmeester),
Rinus van de Krogt (voorzitter Evenementen
Commissie), Miep Wessels (voorzitster van de Sociale
Commissie) en Huib den Uijl (secretaris) heeft het
afgelopen jaar twee maal vergaderd. In de loop van dit
jaar is Rinus van de Krogt in verband met
privéomstandigheden opgevolgd door Rien Molleman en



Miep Wessels door Sonja Bok-Sneepels.
Ook is tweemaal met het management van De Goudse
vergaderd en inmiddels hebben onze collega’s met een
niet-geïndexeerd pensioen te horen gekregen dat over
2014 een eenmalige uitkering wordt verstrekt van 0,7%.
 
In het jaarverslag over  2014 hebt u kunnen lezen dat
gesprekken zijn gevoerd met Waldo Lamme over het
opzetten van  een website. (Inmiddels hebt u gehoord
dat de website in de lucht is.) Het opzetten van de
website heeft bestuursleden veel tijd gekost, maar
gelukkig kregen wij de steun van enkele deskundigen,
waaronder Guus van Alphen en Ellie de Boon. Het
resultaat kunt u nu zelf bewonderen onder
http://goudse.nl/vgg-site.html
 
De ledenadministratie blijft een voortdurende bron van
zorg. Iedere keer als we een mailing verzorgen komen
talloze brieven onbestelbaar retour en aan ons de eer uit
te zoeken wat er is gebeurd. We hopen met het openen
van de website enigszins te hebben bijgedragen aan
een verbetering van de communicatie met het bestuur.
Van een verbetering op dit gebied met De Goudse en
Zwitsersleven verwachten we niet veel omdat De
Goudse zich strikt aan de regels van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens wenst te houden en
Zwitserleven alleen gegevens wil verstrekken als De
Goudse daarmee instemt. Bovendien vraagt
Zwitserleven een vergoeding  voor het verstrekken van
gegevens.
 
Ons jaarlijkse seniorenuitje werd dit jaar georganiseerd
door Rien Molleman, die er weer een gezellige dag van
wist te maken. Ook het diner aan boord van het schip
waarmee we een rondvaart hebben gemaakt  sprak
velen aan.
 



 

Bijlage 2
 
Verslag van de 12e Algemene Jaarvergadering van
de Vereniging Gepensioneerden De Goudse op 14
april 2015 in het gebouw van De Goudse (De Zwaan)
 
Aanwezig: naast het bestuur, volgens de presentielijst,
nog 23 leden van de vereniging
 

1. Opening
Harry opent de vergadering met een woord van welkom.
Het doet de voorzitter deugd dat de opkomst zo groot is.
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Op verscheidene afmeldingen na ( 18 via de mail en 6
mondeling), zijn er geen ingekomen stukken (pt. 2 van
de agenda) en geen mededelingen (pt. 3 van de
agenda)
 

3. Goedkeuring verslagen
 

a. Jaarverslag secretariaat over 2014 (bijlage 1)
Het jaarverslag van het secretariaat over 2014 wordt
onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en
vastgesteld.
De voorzitter geeft nog eens een toelichting op zinsnede
in de 2e alinea van het verslag over “de voorwaardelijke
vaste toeslagverlening”. Omdat gepensioneerden
bezwaar konden maken tegen de overgang van een
ondernemingspensioenfonds naar een verzekerd
pensioen werd de vaste toeslagverlening voorwaardelijk.
 
In de 2e zin van de  4e alinea dient het woordje “slapers”
te worden vervangen door “ex-slapers”.
Naar aanleiding van het verbod op het doorspelen van



gegevens door Zwitserleven c.q. De Goudse (laatste zin
van de 5e alinea) merkt Cor Belder op dat op grond van
de Pensioenwet Zwitserleven verplicht is gegevens aan
de vereniging van gepensioneerden te leveren. Wij
zullen dit verder uitzoeken.
 

b. Verslag van de 11e Algemene Jaarvergadering
op 8 april 2014 (bijlage 2)

Het verslag van de 11e Algemene Jaarvergadering op 8
april 2014 wordt onder dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd en vastgesteld.
Mevrouw Mauritia Mooi dient te zijn mevrouw Mauritia
Moor.
 

c. Balans
Over de balans zijn geen op- of aanmerkingen.
 

d. Financieel Overzicht over 2014
Vragen over het externe advies  en over de website
worden door Harry resp. Ben beantwoord. Ook wordt
opgemerkt dat naast de website schriftelijke informatie
aan de leden noodzakelijk blijft omdat niet ieder lid over
een computer beschikt. De leden van de vereniging
spreken wel hun teleurstelling uit over het niet meer
verschijnen van BladGoud. Nu blijven gepensioneerden
geheel verstoken van nieuws uit het bedrijf. Wij zullen
deze gevoelens in overleg met het management van De
Goudse overbrengen.
 

e. Activiteiten Sociale Commissie
Enkele leden spreken hun bewondering uit over de
omvang van de boeketten die bij kroonjaren en
dergelijke worden toegestuurd. Het sturen van een
attentie bij kroonjaren e.d. blijft het succesnummer van
de Sociale Commissie.  Zo succesvol dat enkele leden
inmiddels op hun beslissing niet mee te doen aan deze
activiteit, zijn teruggekomen.



 
 
 

4. Decharge bestuur
Wim Houtenbrink leest het verslag voor van de
kascontrolecommissie en stelt voor het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële)
beleid. Onder applaus wordt het voorstel van Wim
geaccepteerd.
 

5. Financiën 2015
Er ontstaat een levendige discussie over het tijdstip
waarop het solidariteitsfonds tot het betaalbaar stellen
van een eerste uitkering (2015 of 2016) komt. Het tijdstip
is evenwel afhankelijk van een beslissing van De
Goudse om in enig jaar de pensioenen van vóór 1993
niet te verhogen. Eerst dan dient het solidariteitsfonds in
actie te komen.
 
Ger Jan Bouwmeeester vraagt zich af of de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage niet moet worden omgezet in een
contributie. Omdat bij het niet betalen van de contributie
maatregelen dienen te worden genomen (bijvoorbeeld
royement) is het bestuur van de vereniging vooralsnog
mordicus tegen het voorstel.
 

6. Voortgang bestuursactiviteiten
Voor het komende overleg met het management van De
Goudse zijn al enkele punten bekend en ook tijdens
deze vergadering worden onderwerpen aangedragen
die mee genomen zullen worden naar het eerstvolgende
overleg.
 
Rinus heeft in verband met de situatie thuis nog niet veel
kunnen doen aan de organisatie van het seniorenuitje in
september a.s. Staande de vergadering biedt Rien
Molleman aan Rinus te willen helpen bij de organisatie.



Rien en Rinus zullen dit samen verder uitwerken.
 
Wij zijn er nog niet uit of aansluiting bij de
N.V.O.G./K.N.K.V voor onze vereniging opportuun is nu
ons pensioensysteem is veranderd van een eigen
ondernemingspensioenfonds in een verzekerd pensioen.
Deze vraag ligt momenteel bij onze Commissie
Pensioenen en Financiële Zaken, bestaande uit de
heren Harry Spruijt, Cor Belder en Ron de Jongh.
Cor maakt de vergadering er op attent dat ook de
A.N.B.O. de belangen van gepensioneerden behartigt.
Onze vereniging kan geen lid worden maar individueel is
aansluiting bij deze organisatie heel goed mogelijk.
 
Aan de website van de vereniging wordt momenteel
hard gewerkt. Vast staat dat we deel gaan uitmaken van
de website van De Goudse. Momenteel is Guus van
Alphen samen met Ellie de Boon (partner van Ben)
bezig aan de opzet van de website.
 
De nota over het solidariteitsfonds (bijlage 7) wordt door
de vergadering aanvaard. Er ontstaat nog wel enige
discussie over het nut van het fonds en de omvang van
de bijdrage. Het bestuur van de vereniging zet nog eens
uit een waarom  het tot dit voorstel is gekomen.
Onderzoek heeft geleerd dat een uitkering uit dit fonds in
de vorm van een schenking geen fiscale consequenties
met zich mee brengt.
 
Het protocol benoeming ereleden van de Vereniging
Gepensioneerden De Goudse wordt op een enkele
aanpassing (van Wim Houtenbrink) na (het woord
contributie dient te worden vervangen door vrijwillige
bijdrage) aanvaard. Het bestuur van de vereniging
maakt van deze gelegenheid graag gebruik voor te
stellen Cor Belder te benoemen tot erelid. Cor heeft de
vereniging gedurende 10 jaar als voorzitter voortreffelijk



geleid en is van af de oprichting van de vereniging
bijzonder actief geweest. Onder applaus wordt het
voorstel van het bestuur aanvaard.
 
Er is geen behoefte aan een onderzoek door het bestuur
naar de omvang van de aanvullende dekkingen van
verschillende zorgverzekeraars. Wel wordt
gewaarschuwd voor overstappen omdat
zorgverzekeraars geen acceptatieplicht hebben voor
aanvullende dekkingen.
 
Via de Ondernemingsraad is advies uitgebracht aan het
management van De Goudse voor het benoemen van
een commissie voor contacten met Zwitserleven. De bal
ligt dus nu bij het management van De Goudse.
 

7. Bestuursverkiezing
Voor Huib en Sonja zijn geen tegenkandidaten
ingediend, zodat beiden worden her- dan wel gekozen.
Over niet al te lange tijd ontstaat een vacature voor het
penningmeesterschap. Vrijwilligers?
 

8. Rondvraag
Op een vraag van Ger Jan Bouwmeester wordt bekend
gemaakt dat de kascontrolecommissie, bestaande uit de
heren Wim Houtenbrink en Hans Burger, nog een jaar
aanblijft. Volgend jaar dient een lid van de
kascontrolecommissie te worden vervangen.
 
Nu BladGoud niet meer verschijnt vraagt Ton Meershoek
zich af of gepensioneerden nog in de gelegenheid
worden gesteld het jaarverslag van De Goudse aan te
vragen. We nemen deze opmerking mee naar het
eerstvolgende overleg met het management.
 
Jan Spoel merkt op dat nu het
ondernemingspensioenfonds is opgeheven de statuten



en het reglement van de vereniging dienen te worden
aangepast.
 

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Harry de vergadering
en nodigt de aanwezigen uit voor een borrel en een
hapje in de patio een verdieping lager.
 
 

 
 
Bijlage 3
 
 
Balans Vereniging Gepensioneerden De Goudse per

31 december 2015 in €
 

 
 
 

 
Activa

 

 
Passiva

 2014 2015  2014 2015
ING zakelijke
betaalrekening
 
 
ING zakelijke
spaarrekening
 
Kas sociale
commissie
 

 
1.029,08

 
 

17.297,86
 
 

412,30

 
1.180,92

 
 

20.553,79
 
 

459,00

 
Eigen Vermogen

 
18.739,24

 
22.193,71

 
 

18.739,24 22.193,71  18.739,24 22.193,71

 
 
 

BIjlage 4



 
2015 FINANCIEEL OVERZICHT SPAAR- EN BETAALREKENING   

 Begroting 2015 Resultaat 2015   
Zakelijke Bonus spaarrekening inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven   
Saldo Zkl Bonus spaarrekening 01-
01-2015   17.297,86    
Overboeking naar betaalrekening    900,00   
Overboeking van betaal- naar
spaarrekening   4.008,21    
Rentebijschrijving   70,87    
Rentebijschrijving Bonusrente   76,85    
Saldo Zkl Bonus spaarrek 31-12-
2015   20.553,79    

       
 Begroting 2015 Resultaat 2015   
Zakelijke betaalrekening inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven   
Saldo betaalrekening 01-01-15   1.029,08    
Vrijwillige bijdrage 1.500,00  1.523,00    
Organisatiekosten  900,00  918,32   
Bestuurskosten  1.900,00  996,40   
Extern advies  0,00  0,00   
Sociale Commissie  1.500,00  1.587,70   
Evenementencommissie  pm  206,81   
Solidariteitsbijdrage  2.400,00  0,00   
Website  500,00  0,00   
Onvoorzien  300,00  0,00   
Toevoeging reserve  0,00  3.108,21   
Vergoeding De Goudse 4.800,00  5.446,28    
Saldo betaalrekening 31-12-2015    1.180,92   

totaal 6.300,00 7.500,00 7.998,36 7.998,36   
       

       
Kas sociale commissie   inkomsten uitgaven   
Beginsaldo 01-01-15       
Storting       
Uitgaven       
Saldo 31-12-15       



totaal   0,00 0,00   
       

       
Eindsaldo ING zakelijke rekening
2015  1.180,92     
Eindsaldo ING Zkl Bonus
spaarrekening 2015  20.553,79     
Kas sociale commisssie       

Eigen vermogen  
   
21.734,71     

 
Bijlage 5
 

Activiteiten Sociale Commissie
 
 
Bloemen verstuurd:
 
 
10 x bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd
21 x bij het bereiken van de 70 jarige leeftijd
13 x bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd
1  x bij het bereiken van de 80 jarige leeftijd
4  x bij het bereiken van de 85 jarige leeftijd
1  x bij het bereiken van de 95 jarige leeftijd  
 
 2 x bij een 50 jarig huwelijk
 1 x bij een 55 jarig huwelijk
 1 x bij een 60 jarig huwelijk
 1 x bij een 65 jarig huwelijk
 
 4 x bij terugkomst uit het ziekenhuis
 1 x bij opname in een verpleeghuis
 
 
Wij kregen 5 x een overlijdensbericht waarbij waar het
mogelijk was akte de présence
werd gegeven.
 



 
 
Sonja Bok
 
 
Bijlage 6
 

Verslag seniorenuitje 2015
Tijdens de jaarvergadering van de VVG in Gouda in april
2015 geeft Rinus v.d. Krogt aan dat hij vanwege
privéomstandigheden het jaarlijks uitje niet kan
organiseren. Zijn verhaal aanhorend heb ik in de
vergadering gezegd de organisatie over te nemen. Ik
bezocht Rinus bij hem thuis en hij heeft mij uitgebreid
geïnformeerd wat er zoal komt kijken bij de organisatie
van het uitje. Ook vertelde hij mij hoe het financiëel in
elkaar steekt. Ik kreeg drie jaargangen van hem mee als
voorbeelden.
In mijn vrijwilligerswerk bij het Chassë Theater in Breda
kom ik bij een relatie die een horecabedrijf runt. Ik sprak
met hem over mijn plannen en toen viel al gauw de
naam van Wiljo Rondvaarten in Heusden. Een afspraak
met dit bedrijf op de boot was al snel gemaakt en zo kon
ik vrij snel de opties voor een dagje uit rond krijgen.
Busvervoer geregeld in Giessen. Achteraf gezien was
de invulling voor dit uitje snel klaar. Ik heb veel steun
gehad van  Sandra van der Nol in de binnendienst van
de Goudse. Zij heeft al het drukwerk/verzendwerk voor
mij verzorgd. Ook dank aan andere collegae in de
binnendienst waar ik hulp van kreeg. Ik ben een aantal
keren kwartier gaan maken naar opstapplaatsen in
Reeuwijk maar altijd i.c.m bezoekjes aan bijv.
boot/busonderneming om de puntjes op de i te zetten.
Nadat de inschrijvingsdatum verstreken was bleek dat
108 personen zich opgegeven hadden waarna ik alle
opties en uitgebrachte offertes definitief kon laten
maken.



Op 3 september vertrokken wij vanuit Reeuwijk en
Gouda naar Heusden waar wij werden ontvangen aan
boord van de Zee-arend, Wiljo Rondvaarten,  met
koffie/thee  en gebak. Het was goed weer en de sfeer
aan boord was prima. Tussen de middag werd een
broodjeslunch uitgeserveerd. De boottocht bracht ons
naar Dordrecht waar de gelegenheid was om een paar

uur rond te wandelen Eenmaal terug aan boord stond er
een welkomsdrankje klaar met nootjes.(gesponsord door
de eigenaar) In Dordrecht  was het de bedoeling dat een
der Directieleden aan boord zou komen, maar dat werd
op het allerlaatste moment geannuleerd en dat was erg
 jammer. Op de terugweg naar Heusden  werd ons een
heerlijk warm/koud buffet voorgeschoteld. Uiteindelijk
zijn wij met 86 personen op reis gegaan. Helaas
moesten een aantal mensen vanwege verschillende
omstandigheden afzeggen. Wij kunnen terugkijken op
een zeer geslaagde dag en ijs en weder dienende wil ik
het uitje in 2016 weer organiseren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 7



 
Verslag van de Commissie Pensioenen en Financiële
Zaken
 
Na een roerige periode voor de commissie door de
overgang van ons pensioen naar Zwitserleven, brak nu
weer een wat rustige periode aan.

 
Aandachtspunt is jaarlijks een tegemoetkoming voor de
groep gepensioneerden die niet zijn geïndexeerd. In de
gesprekken met De Goudse is uiteindelijk bekend
gemaakt dat deze groep een eenmalige uitkering krijgt
van 0,7% over het jaar 2014. 2015 komt weer dit jaar op
de agenda.
 
Verder heeft de commissie zich bezig gehouden met
een vraag van een nabestaande over de opbouw van
haar weduwe pensioen. Dit heeft geresulteerd in een
aanpassing van haar pensioen.
 
Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.
 
 
Bijlage 8
 
Begroting 2016 van de V.G.G.
 

titel posten inkomen
2016

uitgaven
2016

1 Vrijwillige bijdrage 1.500,00  
2 Organisatiekosten  1.450,00
3 Bestuurskosten  1.900,00
4 Sociale Commissie  1.500,00
5 Evenementencommissie:  pm
6 Solidariteitsbijdrage  2.400,00
7 Website  500,00
8 Onvoorzien  300,00
9 Toevoeging reserve  pm

10 Vergoeding De Goudse* 5.650,00  



 totaal 7.150,00 8.050,00

*  in 2014 € 5456,28
 
1  Toelichting vrijwillige bijdrage
 
Begrote inkomsten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vrijwillige bijdrage
In hele euro’s

1.000 1.200 1.200 1.350 1.550 1.500 1.500

 
Sinds 2006 is de vrijwillige bijdrage voor het
lidmaatschap van de VGG ongewijzigd € 6,00 of meer.
De bijdragen zijn bij de oprichting van de VGG bestemd
als toevoeging aan de reserves met als hoofddoel de
financiële positie van de VGG te versterken tot een
aanvaardbare hoogte. 
Bij de vergoeding van De Goudse is uitgegaan van de
verwachte uitgaven minus de solidariteitsbijdrage. (€
8.050,00 – € 2.400,00).
 
 
2. Toelichting organisatiekosten
 
Bij de overgang van het pensioenfonds naar een
verzekering bij Zwitserleven is het bestuur uitgegaan
van de gedachte, dat De Goudse de Vereniging
Gepensioneerden De Goudse blijft faciliteren. Tot nu toe
blijkt dat ook het geval te zijn.
 
Posten in hele euro’s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mailing 150 150 150 150 150 150 150
ledenvergaderingen 0 0 0 0 0 0 0

vergaderkosten 0 0 150 150 150 150 150
administratieve kosten 200 200 200 200 200 200 200

nieuwsbrief / website 1.500 pm pm pm pm 500 500
verzekering - - - - - 400 450

totaal 1.850 350 500 500 500 1400 1450

 
Omdat ledenvergaderingen in het gebouw van De
Goudse plaatsvinden, zijn voor de VGG geen kosten



berekend voor bijvoorbeeld huur van vergaderruimte en
andere faciliteiten.  
Voor 2015 worden drie mailings verwacht aan leden die
niet de beschikking hebben over internet. Deze mailings
worden verzorgd door De Goudse en zijn daarom niet in
de begroting opgenomen. Briefpapier van de VGG wordt
in principe door De Goudse in rekening gebracht. Het
bedrag in de begroting is gebaseerd op de laatst
ontvangen rekening.
Voor het verenigingsjaar 2016 wordt uitgegaan van acht
bestuursvergaderingen, waarvan één algemene
bestuursvergadering en naast een onbekend aantal
commissievergaderingen. De bestuursvergaderingen
worden niet begroot: deze worden gehouden op het
privéadres van een bestuurslid. In de loop van 2016
kunnen deze vergaderingen misschien worden
verplaatst en daardoor alsnog kosten genereren.  
 
 
 
 
 
 
3. Toelichting bestuurskosten
 

begroot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bestuursleden


600,00 750,00 750,00 750,00 800,00 900,00 900,00

Commissieleden 300,00 375,00 400,00 550,00 625,00 700,00 700,00
Bijkomende
kosten

100,00 150,00 200,00 250,00 350,00 300,00 300,00

 1.000,00 1.275,00 1350,00 1.550,00 1.775,00 1.900,00 1.900,00

 
De vergoeding voor commissieleden wordt verstrekt als
commissieleden in het boekjaar werkzaamheden
hebben verricht voor de vereniging. De vergoeding voor
bestuursleden is een vaste vergoeding, omdat het
bestuur ook altijd werkzaamheden verricht. Een aantal
jaren ervaring leidt tot de constatering dat de vergoeding



en werkelijk gemaakte kosten uiteen kunnen lopen.
Bijzondere bijkomende kosten worden vergoed na
declaratie. De verhoging ten opzichte van vorig jaar is
gebaseerd op de verwachting dat in toenemende mate
leden/bestuursleden worden ingeschakeld om
werkzaamheden op zich te nemen.
 
4.  Toelichting Sociale Commissie
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
attenties 1.100,00 1.475,00 1.450,00 1.450,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

 
Het doel van de Sociale Commissie is contact leggen met leden en hun partners bij
gebeurtenissen met een bijzondere betekenis als kroonjaren, huwelijksjubilea, ernstige
ziekte, condoleances, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch of in een enkele situatie door middel
van bezoek. Het aantal bloemstukken, dat jaarlijks wordt bezorgd is door de jaren heen vrij
constant en wordt – zo blijkt telkens – bijzonder op prijs gesteld. Het komt helaas steeds
vaker voor dat de leden van de Sociale Commissie informatie omtrent een overlijden moeten
missen, eenvoudigweg omdat deze niet aan de Vereniging wordt doorgegeven.  

 
    

5.  Toelichting evenementencommissie
De seniorendag is een activiteit van De Goudse,
georganiseerd door de VGG. Overigens kent de
Vereniging (nog) geen activiteiten die onder deze post
ressorteren.
 
 
 
 
 
6. Solidariteitfonds
Het in de begroting van 2016 opgenomen bedrag is een
schatting van de kosten. Dit fonds moet in de huidige
financiële situatie worden gefinancierd uit de reserves.
Of deze - in relatie tot de omvang van de begroting-
forse post opgevoerd kan worden als declarabele kosten
van de Vereniging moet nog blijken.
 
7. Website



De ontwikkeling van de website werd eind 2015 vrijwel
afgerond. De website is gelinkt aan die van De Goudse
en levert zodoende een besparing op in de
informatievoorziening. Voor 2016 zijn vijfhonderd euro
onderhoudskosten opgenomen, die ook gebruikt kunnen
worden voor vergoedingen aan de leden die de website
van materiaal van de VGG voorzien.
 

8. Onvoorzien
Voor het tweede achtereenvolgende jaar  is deze post
gebruikt voor betaling van de premie van de BAV. In
deze en komende begrotingen valt deze
aansprakelijkheidsverzekering onder organisatiekosten.
 
9. Toevoeging reserves
Als gevolg van een discussie over begrotingsposten die
door De Goudse worden vergoed is dit keer geen
verwachting uitgesproken over toevoeging aan reserves.
Bij de lopende kasgelden speelt het feit dat de bijdrage
van De Goudse over 2014 later in het jaar 2015 zijn
overgemaakt. Nadat in 2015 de reserves zijn
aangesproken om aan betalingsverplichtingen te kunnen
voldoen is na ontvangst van de bijdrage van De Goudse
weer een  bedrag aan de reserves toegekend. Voor de
exacte bedragen zie men de financiële overzichten.
 
10. Toelichting Vergoeding Kosten De Goudse
Met de leiding van De Goudse wordt na het indienen
van de begroting afgesproken, welke posten worden
omgezet in een bijdrage van De Goudse.
    
    
    
    
    
    

Bestemd voor: de leden van de V.G.G.*
 



Afkomstig van:  penningmeester van de V.G.G.
 
Onderwerp:  vrijwillige bijdrage 2016
 
Datum en plaats:       Gouda, maart 2016
 
 
Al weer jaren geleden is tijdens een Algemene

Vergadering besloten jaarlijks een vrijwillige bijdrage te
vragen aan de leden (artikel 4 lid 1 en artikel 4 lid 2 van
de statuten). Destijds was het bestuur van mening dat
hiermee een verplichte contributie kon worden
voorkomen, hetgeen tot nu toe inderdaad is gebleken.
Als minimum bedrag is vastgesteld € 6,-- per jaar met de
aantekening dat hogere bedragen ook welkom zijn.
 
Wij verzoeken u uw bijdrage te storten op
 

NL57INGB0005121661
ten name van

Vereniging Pensioengerechtigden De Goudse
Turfsingel 54

2802 BC Gouda
Onder vermelding van VGG 2016

 
Dank u wel.
 
 
 
* Ook dit jaar zijn enkele VGG-leden reeds overgegaan
hun vrijwillige bijdrage over te maken, waarvoor onze
hartelijke dank. 
Als u een van deze leden bent geldt deze brief uiteraard
niet voor u.
 



 
   
 
 


