
   

n.a.w.-gegevens 

geachte heer/mevrouw 

Nieuwegein, augustus 2017 

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 

Zoals u weet is de jaarvergadering op 25 april j.l. niet doorgegaan in verband met de 
moeizame bereikbaarheid van Gouda met het openbaar vervoer en dan valt het niet mee om 
met gepensioneerden een andere afspraak te maken. Toch is het ons gelukt en wij nodigen u 
graag uit voor het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van de Vereniging 
Gepensioneerden De Goudse op dinsdag 17 oktober 2017 in het gebouw van De Goudse 
aan het Bouwmeesterplein te Gouda. Ons is zaal De Zwaan toegewezen. De aanvang van 
de vergadering is om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur). 

Bijgaand treft u aan: 
• de agenda; 
• de verslagen; 
• de begroting voor 2017 
• uitnodiging tot betaling van de vrijwillige bijdrage over 2017 

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) den Uijl 
Bendienlaan 42 
3431 RA Nieuwegein 
tel. nr 030 6039016 
e-mailadres: huibenjansje.den.uijl@ziggo.nl  

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er nogmaals op dat Zwitserleven, onze 
pensioenuitvoerder, zowel als De Goudse op grond van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens geen gegevens mag uitwisselen met onze vereniging. Dit betekent dat 
ook de vereniging via bovenstaand adres van veranderingen in uw situatie (adreswijzigingen, 
overlijden e.d.) in kennis dient te worden gesteld. 
  
N.B. 
In het voorjaar kregen wij van De Goudse bericht dat de niet-geïndexeerde pensioenen (de 
pensioenen die vóór 1 januari 1993 zijn ingegaan) met 0,6% zullen worden verhoogd. 
Zwitserleven zal de betreffende gepensioneerden hiervan in kennis stellen. 

mailto:huibenjansje.den.uijl@ziggo.nl


Agenda voor de jaarvergadering 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Goedkeuring verslagen 

 a    Jaarverslag van het secretariaat over 2016 (zie bijlage 1) 
 b.   Verslag van de 13e Algemene Vergadering op 26 april 2016 (zie bijlage 2) 
c.   Balans (zie bijlage 3) 
d.   Financieel overzicht en specificatie financieel overzicht (zie bijlage 4) 
e.   Verslag activiteiten Sociale Commissie (zie bijlage 5) 
f.    Verslag Evenementencommissie (zie bijlage 6) 
g.   Verslag Commissie Pensioenen en Financiële Zaken (zie bijlage 7) 
h.   Verslag Kascontrolecommissie 

 4. Decharge bestuur 
5 Financiën 2017 
 a. Begroting 2017 (bijlage 8) 

b. Benoeming Kascontrolecommissie 
6. Voortgang bestuursactiviteiten  
 a. Overleg met De Goudse 
 b. Zorgdragen organisatie seniorenuitje 
 c. Website 
7. Bestuursverkiezing 
Reglementair is de voorzitter (Harry Spruijt) aftredend. Harry is herkiesbaar, 
maar Ben van Bommel wenst tussentijds af te treden. Het bestuur stelt Han van 
Leeuwen als secretaris kandidaat. Huib neemt dan het penningmeesterschap 
van Ben op zich. Tegenkandidaten kunnen tot voor de vergadering worden 
ingediend bij het bestuur. 
8. Benoeming leden van verdienste 
9. Statuten en reglementen (bijlage 9) 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 



Bijlage 1 

Jaarverslag over 2016 

Nu ons pensioen is verzekerd bij Zwitserleven hebben we een rustig bestuurlijk jaar achter 
de rug. Het bestuur bestond dit jaar uit de heren Harry Spruijt (voorzitter), Ben van Bommel 
(penningmeester), Rien Molleman (voorzitter Evenementencommissie), Huib den Uijl 
(secretaris) en mevrouw Sonja Bok-Sneepels (voorzitter Sociale Commissie). 
We hebben het afgelopen jaar 3 maal als bestuur vergaderd en zijn een keer in Gouda op 
bezoek geweest voor een gesprek met het management.   

De vereniging telde op 1 januari 2016 203 leden en op 31 december 2016 199 (exclusief de 
zogenaamde ex-slapers). Ook in 2016 zijn ons weer enkele oud-collega’s en partners 
ontvallen. Voor zover wij daarvan op de hoogte zijn gesteld, is daaraan aandacht 
geschonken. Inmiddels is gebleken dat De Goudse geen aandacht meer aan een uitvaart 
van een oud-collega of zijn of haar partner schenkt. Wij willen dat wel graag doen, maar we 
kunnen dat natuurlijk alleen als wij van een overlijden op de hoogte zijn gesteld. In verband 
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behoeven wij helaas niet op een bericht van 
De Goudse en/of Zwitserleven te rekenen. Daarom blijft onze ledenadministratie een 
voortdurende bron van zorg en vragen nogmaals voortaan niet alleen De Goudse resp. 
Zwitserleven van een wijziging in uw situatie in kennis te stellen, maar ook de Vereniging 
Gepensioneerden De Goudse (V.G.G.). U kunt hiertoe de website (http://goudse.nl/vgg-
site.html) raadplegen, die het afgelopen jaar is voltooid.  

Het jaarlijkse seniorenuitje op 8 september j.l., wederom georganiseerd door Rien Molleman, 
bracht ons dit jaar naar Rotterdam en omgeving. In Hoek van Holland werd de 
Maeslantkering (met rondleiding) bezocht en werd koffie gedronken. De lunch werd gebruikt 
aan de Nieuwe Waterweg en aan boord van een partyboot die ons naar de Parkhaven in 
Rotterdam bracht, werd een buffet geserveerd. Een heerlijk zonnig dagje uit. Aan boord van 
de partyboot werden wij door directielid Joke Bakker op de hoogte gehouden van het wel en 
wee bij De Goudse. 

http://goudse.nl/vgg-site.html
http://goudse.nl/vgg-site.html


Bijlage 2 

Verslag van de 13e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging Gepensioneerden De 
Goudse op 26 april 2016 in het gebouw van De Goudse (De Zwaan) 

Aanwezig: volgens de presentielijst, inclusief 4 bestuursleden, 26 leden 

1. Opening 
Harry opent de vergadering met een woord van welkom en spreekt zijn waardering uit over 
de grote opkomst ondanks de sombere weersvoorspelling 

2. Ingekomen stukken 
Op enkele afzeggingen (schriftelijk, telefonisch en via de mail) na zijn er geen ingekomen 
stukken. 

3. Mededelingen 
Huib deelt mede dat de nog te benoemen  voorzitter van de Evenementencommissie (Rien 
Molleman) door vertragingen op en omleidingen van het spoor verhinderd is deze 
vergadering te bezoeken. 
Rien heeft aan Huib medegedeeld dat het seniorenuitje op de eerste donderdag in 
september doorgaat. De organisatie daarvan komt komende donderdag rond.  

Harry deelt mede de niet-geïndexeerde pensioenen (de pensioenen van collega’s die vóór 
1993 met pensioen zijn gegaan) over 2014 eenmalig worden verhoogd met 0,7%. Voor een 
toeslag over 2015 zal in het najaar van 2016 een verzoek worden ingediend bij de Raad van 
Bestuur van De Goudse. 

Harry geeft nog eens een overzicht van de van kracht zijnde pensioenreglementen bij De 
Goudse. Bij De Goudse wordt gewerkt aan één pensioenreglement met daarbij per groep (8 
groepen) de van toepassing zijnde bepalingen.  

Harry deelt mede dat De Goudse akkoord gaat met een z.g. side letter waarbij onze statuten 
en het huishoudelijk reglement worden aangepast aan het opheffen van het pensioenfonds 
en het invoeren van een verzekerd pensioen. Daarmede worden hoge kosten voor een 
notaris voorkomen. 

4. Goedkeuring verslagen 
Het jaarverslag van het secretariaat over 2015 en het verslag van de 12e Algemene 
Vergadering op 14 april 2015, worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en 
daarmede vastgesteld. 

De balans en het financiële overzicht wordt onder dankzegging aan de penningmeester 
goedgekeurd en vastgesteld. Jammer dat het eigen vermogen op de balans en het financieel 
overzicht niet corresponderen. Ben zal  de juiste cijfers via de website bekendmaken. 

Bij de bespreking van het verslag van de Sociale Commissie wordt toegezegd dat de namen 
van de jubilarissen voortaan op de website zullen worden gepubliceerd. 

Bij de bespreking van het verslag van de Evenementencommissie blijkt dat verschillend 
wordt gedacht over het aan boord blijven voor het diner. 

Staande de vergadering leest Ben het verslag van de Kascontrolecommissie voor. De 
Kascontrolecommissie deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden en stelt de 
vergadering voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt met applaus 
aangenomen, waarmede ook het bestuur wordt gedechargeerd (agendapunt 5). 



5. Financiën 
Ben licht nog enkele punten toe. Over de begroting worden verder geen vragen gesteld. 
Wout Salet merkt op dat de noot onder de begroting over 2015 gaat. 

In de Kascontrolecommissie dient Wim Houtenbrink te worden vervangen. Wout Salet biedt 
zich staande de vergadering aan als kandidaat en wordt benoemd. De 
Kascontrolecommissie bestaat derhalve uit de heren Hans Burger en Wout Salet. 

6. Voortgang bestuursactiviteiten 
a. Overleg met De Goudse 
Onlangs is weer een bijeenkomst geweest met Mauritia Moor als vertegenwoordigster van 
het Bestuur van De Goudse. Deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door Harry Spruijt en 
Ben van Bommel, verliep bijzonder voorspoedig  Het management van De Goudse heeft wel 
nog steeds moeite met ons Solidariteitsfonds en hierover is het laatste woord nog niet 
gesproken. Zolang De Goudse evenwel een verhoging financiert van de pensioenen van 
vóór 1993, komt het Solidariteitsfonds niet in actie en is er dus ook geen probleem. 

De Ondernemingsraad kent een klankbordgroep Pensioen. Het bestuur van de vereniging 
blijft geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de pensioenen van de nu nog werkenden (zij 
zijn immers kandidaat voor het lidmaatschap van onze vereniging als zij ook met pensioen 
gaan) en zal dan ook graag bij alle vergaderingen van de klankbordgroep aanwezig willen 
zijn. Cor Belder zal ons dan in die groep vertegenwoordigen. 

b. Zorgdragen organisatie seniorendag 
Zoals reeds opgemerkt verzorgt Rien Molleman het komende seniorenuitje. Omdat nu alleen 
Rien Molleman deel uit maakt van de Evenementencommissie, wordt staande de 
vergadering assistentie gevraagd. Helaas reageert geen van de aanwezigen. Wel heeft Rien 
op de dag van het uitje een assistent nodig op één van de gebruikelijke opstapplaatsen. 

c. Website V.G.G. 
We hebben inmiddels gelezen  dat de vereniging over een website beschikt (http://goudse.nl/
vgg-site.html). Deze website hebben we mede te danken aan de inzet van Waldo Lamme, 
een medewerker van de binnendienst van De Goudse. Daarom hebben we Waldo gevraagd 
even langs te komen. Harry bedankt Waldo voor zijn inzet en overhandigt hem namens de 
vereniging een cadeaubon. 
De vergadering mist BladGoud, met name de pagina met mutaties in het personeelsbestand. 
In samenwerking met De Goudse wordt naar een oplossing gezocht om de mutaties in het 
personeelsbestand  en ander bedrijfsnieuws, zoals bij voorbeeld verslagen van de 
kwartaalbijeenkomsten via de website kenbaar te maken.  

d. Benoeming Leden van Verdienste 
Het bestuur van de vereniging stelt voor Miep Wessels (ex-voorzitter van de Sociale 
Commissie) en Rinus v.d. Krogt (ex-voorzitter van de Evenementencommissie) vanwege hun 
verdiensten voor de vereniging te benoemen tot Lid van Verdienste. Helaas is Rinus niet 
aanwezig. Ben reikt Miep bloemen uit en een door hemzelf vervaardigde mooie oorkonde, 
die door Miep wordt voorgelezen. Guus van Alphen stelt voor op de website een rubriek in te 
richten  waarin de namen van Ereleden en Leden van Verdienste worden vermeld. 

7. Bestuursverkiezing 
Rien Molleman wordt als bestuurslid benoemd als opvolger van Rinus (voorzitter van de 
Evenementencommissie). Ben maakt bekend volgend jaar als penningmeester te willen 
aftreden. Wij zullen deze vacature op de website bekend maken.   

  

8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 



9. Sluiting 
Harry sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje, op 
een verdieping lager. 



Bijlage 3 

Balans Vereniging Gepensioneerden De Goudse per 31 december 2016 
in € 

Activa Passiva

2015 2016 2015 2016

ING zakelijke 
betaalrekening 

ING zakelijke 
spaarrekening 

Kas sociale 
commissie 

  1.180,92 

20.553,79 

     459,00

  4.932,18 

20.624,61 

     222,02

Eigen Vermogen 22.193,71 25.778,81

22.193,71 25.778,81 22.193,71 25.778,81



Bijlage 4 

2016 FINANCIEEL OVERZICHT SPAAR- EN 
BETAALREKENING
 Begroting 2016 Resultaat 2016

Zakelijke Bonus spaarrekening
inkomst
en

uitgav
en

inkomst
en

uitgav
en

Saldo Zkl Bonus spaarrekening 
01-01-2016   

20.553,
79  

Overboeking naar betaalrekening     

Overboeking van betaal- naar 
spaarrekening     

Rentebijschrijving   
       
18,31  

Rentebijschrijving Bonusrente   
       
52,51  

Saldo Zkl Bonus spaarrek 
31-12-2016   

20.624,
61  

    

 Begroting 2016 Resultaat 2016

Zakelijke betaalrekening
inkomst
en

uitgav
en

inkomst
en

uitgav
en

Saldo betaalrekening 01-01-16   
1.180,9
2  

Vrijwillige bijdrage
1.500,0
0  

1.591,0
0  

Organisatiekosten  
1.450,
00  

   
860,3
7

Bestuurskosten  
1.500,
00  

1.225,
38

Sociale Commissie  
1.500,
00  

1.300,
00

Evenementencommissie  pm  
       
0,00

Solidariteitsbijdrage  
2.400,
00  

       
0,00

Website  
   
500,00  

       
0,00

Onvoorzien  
   
300,00  

       
0,00



Toevoeging reserve  pm  
       
0,00

Vergoeding De Goudse
5.650,0
0  

5.546,0
1  

Saldo betaalrekening 31-12-2016    
4.932,
18

totaal
7.150,0
0

7.650,
00

8.317,9
3

8.317,
93

     

Kas sociale commissie 
Saldo 01-01-2016   

   
459,00  

Stortingen   
1.300,0
0  

Attenties  
Saldo 31-12-2016    

   
222,0
2

totaal   
1.759,0
0

1.759,
00

Eindsaldo ING zakelijke rekening 
2016   

4.932,
18   

Eindsaldo ING Zkl Bonus 
spaarrekening 2016

20.624
,61  

Kas sociale commissie 222,02  

Eigen vermogen  
25.778
,81   



  SPECIFICATIE FINANCIEEL OVERZICHT BETAALREKENING 2016

1. vrijwillige 
bijdragen  begroot ontvangen

160
1 1-2-2016 vrijwillige bijdrage    43,00

160
3 1-3-2016 vrijwillige bijdrage   145,00

160
4 4-4-2016 vrijwillige bijdrage   483,00

160
7 2-5-2016 vrijwillige bijdrage   285,00

161
1 1-6-2016 vrijwillige bijdrage     50,00

161
2 4-7-2016 vrijwillige bijdrage     35,00

161
3 1-8-2016 vrijwillige bijdrage     10,00

161
9 1-12-2016 vrijwillige bijdrage   510,00

162
0 2-1-2017 vrijwillige bijdrage     30,00

  Totalen 1.500,00 1.591,00

 

2.  
organisatiekost
en  begroot uitgegeven

160
2 1-2-2016 afrekening betalingsverkeer     31,78

160
6 2-5-2016 afrekening betalingsverkeer     35,85

160
8 2-5-2016 website    150,00

161
4 1-8-2016 afrekening betalingsverkeer     34,49

161
5 3-10-2016 seniorenuitje    238,68

161
7 1-11-2016 afrekening betalingsverkeer     31,16

162
1 2-1-2017 verzekering   338,41



  Totalen 1.450,00  860,37

 

3.  bestuurskosten begroot uitgegeven

160
9 1-6-2016 bestuurskosten       25,38

161
8 1-11-2016 bestuurskosten  1.200,00  

  Totalen 1.500,00 1.225,38

 

4.  sociale 
commissie  begroot uitgegeven

160
5 4-4-2016 sociale commissie     800,00

161
6 3-10-2016 sociale commissie     500,00

  Totalen 1.500,00 1.300,00

 

5.  evenementencommissie begroot uitgegeven

Totalen pm 0,00

 

6. solidariteitsbijdrage begroot geboekt

Totalen 2.400,00 0,00

   

7. website begroot ontvangen

Totalen 500,00 0,00

     

8. onvoorzien begroot geboekt

Totalen 300,00 0,00

 

9. toevoeging 
reserve  begroot uitgegeven

Totalen pm  

10. vergoeding kosten Goudse begroot ontvangen

161
0

1-6-2016 bijdrage Goudse Verzekeringen 2015  5546,01



0
Totalen 5650,00 5546,01



Bijlage 5 

Verslag activiteiten Sociale Commissie 

Er is dit jaar 65 x een bloemetje verstuurd, te weten: 
6  x bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd 
22 x bij het bereiken van de 70 jarige leeftijd 
5   x bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd 
8   x bij het bereiken van de 80 jarige leeftijd 
2   x bij het bereiken van de 85 jarige leeftijd 
5   x bij het bereiken van de 90 jarige leeftijd 
 1  x bij het bereiken van de 95 jarige leeftijd   

  9 x bij een 50 jarig huwelijk 

  2 x bloemen voor leden van verdienste 

  4 x bij ziekte/thuiskomst uit ziekenhuis 
  1 x bij overlijden  

 Sonja Bok 



Bijlage 6 

Verslag Evenementencommissie 

Nadat ik het voorjaar van 2016 qua herstel  na longkanker goed was doorgekomen en van 
Harry Spruijt de vraag kwam of ik het seniorenuitje wel  kon organiseren kwam er van mijn 
kant een bevestigend antwoord. 
Oriënterend over wat en hoe kwam ik uit bij de glasfabriek in Leerdam met als plan een 
rondleiding aldaar met koffie en gebak. Vervolgens een bezoek aan de Hof van mevrouw 
Aerden gevolgd door een lunch aan boord van een rondvaartboot met tocht over de Linge en 
afsluitend een warm/koud buffet in Grand Athina in Leerdam. Dit programma ging niet door 
toen bleek dat de groep nagenoeg de hele voormiddag opgesplitst zou worden en dat wilde 
ik niet. 

Na enkele hoofdbrekens kwam ik uit bij Zwaluw Reizen die een compleet verzorgde dag kon 
samenstellen en  aanbieden. Op kantoor aldaar bespraken wij de mogelijkheden en welke 
combinaties het beste zouden zijn. 
Het resultaat was dat gekozen werd voor een bezoek aan het Keringhuis in Hoek van 
Holland, daarna een uitgebreide koffietafel in restaurant Unicum in Hoek van Holland en 
afsluitend een boottocht vanaf de Maeslantkering  in  Hoek van Holland  naar de Parkhaven 
in Rotterdam. 

Op 8 september was het dan zover. Vanaf Reeuwijk en Gouda vertrok de bus met aan boord 
totaal 101 personen naar het Keringhuis, waar wij hartelijk ontvangen werden met koffie/thee  
en  gebak. Daarna werd er een film vertoond over het ontstaan en werking  van de 
Maeslantkering die overigens deel uit maakt van de Deltawerken. Vervolgens was er een 
binnen- en buiten rondleiding. Ongeveer om 12.30 u. vertrokken wij naar Restaurant Unicum 
voor een heerlijke koffietafel.  Na afloop was er nog even gelegenheid langs de Waterweg te 
wandelen. Als afsluiting van dit gezellig dagje gingen wij met Partyschip de Ameland varen 
naar Rotterdam. Aan boord werd een warm/koud buffet geserveerd en konden de collega’s 
gezellig met elkaar herinneringen ophalen. Ook was Joke Bakker opgestapt aan boord. Joke 
maakt deel uit van de RvB van De Goudse en zij hield een interessante speech over het 
financieel  reilen en zeilen van De Goudse.  Onze dank dat zij aanwezig was. Het weer was 
prima, de sfeer zat er goed in en de algemene indruk was dat men het een hele geslaagde 
dag vond. 



Bijlage 7 

Verslag van de Commissie Pensioenen en Financiële Zaken 

Voor deze commissie is het een relatief rustig jaar geweest. Er was nog een klein stukje 
uitloop uit 2015 van een probleem met een pensioen, maar dat was eigenlijk al in een 
afrondend stadium. 
Wel is er een vraag gekomen over de werking van AOW en dan specifiek over het begrip 
alleenstaande. Daar is de commissie ten tijde van het maken van het verslag nog mee bezig, 
maar wellicht staat er nu inmiddels al een stukje op de site. 
De commissie heeft zich verder bezig gehouden met de wijzigingen in het kader van 
kortingen op de personeelshypotheken. Jaap Montijn heeft hierop een reactie geschreven en 
ook deze is geplaatst op de site. 



Bijlage 8 

Begroting 2017 

*  over 2015 € 5546,01 in 2016 ontvangen.  

1  Toelichting vrijwillige bijdrage.  

Sinds 2006 is de minimale vrijwillige bijdrage voor het lidmaatschap van de VGG € 6,00. Bij 
de oprichting van de VGG is bepaald dat vrijwillige bijdragen zijn bestemd voor de reserves 
met als hoofddoel versterking van de financiële positie van de VGG tot aanvaardbare 
hoogte.  
* Bij de vergoeding van De Goudse is uitgegaan van de verwachte uitgaven minus de 
solidariteitsbijdrage.  

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. 

titel posten inkomen 
2017

uitgaven 
2017

1 Vrijwillige bijdrage 1.600,00

2 Organisatiekosten +      1.500,00

3 Bestuurskosten +      2.100,00

4 Sociale Commissie +      1.600,00

5 Evenementencommissie: pm

6 Solidariteitsbijdrage 2.400,00

7 Website +         500,00

8      Onvoorzien +         300,00

9 Toevoeging reserve 1.600,00

10 Vergoeding De Goudse* 2 t/m 8 6.000,00

totaal 7.600,00 8.400,00

Begrote inkomsten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vrijwillige bijdrage 
In hele euro’s

1.000 1.200 1.200 1.350 1.550 1.500 1.500 1.600

Posten in hele euro’s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

mailing 150 150 150 150 150 150 150 150

ledenvergaderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

vergaderkosten 0 0 150 150 150 150 150 150

administratieve 
kosten

200 200 200 200 200 200 200 200

website 1.500 pm pm pm pm 500 500 500



Omdat ledenvergaderingen op verzoek van De Goudse in het kantoorgebouw plaatsvinden, 
zijn voor de VGG geen kosten berekend voor bijvoorbeeld huur van vergaderruimte en 
andere faciliteiten.  Een mailing wordt door De Goudse verzonden. Briefpapier wordt in 
principe in rekening gebracht. Het in de begroting opgenomen bedrag is gebaseerd op de 
laatst ontvangen rekening.  

Voor het verenigingsjaar 2017 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 2017 kan dit veranderen, waardoor alsnog hogere kosten worden 
gegenereerd.   

3. Toelichting bestuurskosten  

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 voorgenomen 
bestuurswisseling waarschijnlijk tot kostenverhoging zal leiden.  

4.  Toelichting Sociale Commissie 

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 voor dat de 
leden van de Sociale Commissie informatie omtrent een overlijden moeten missen omdat 
deze niet aan de Vereniging wordt doorgegeven.   
      
5.  Toelichting Evenementencommissie 

verzekering - - - - - 400 450 500

totaal 1.850 350 500 500 500 1400 1450 1500

begroot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bestuur
 

600 750 750 750 800 900 900 1000

commissie 300 375 400 550 625 700 700 700

bijkomend 100 150 200 250 350 300 300 400

1000 1275 1350 1550 1775 1900 1900 2100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

attenties 1100 1475 1450 1450 1500 1500 1500 1600



De jaarlijkse seniorendag is een activiteit van De Goudse, georganiseerd door de VGG. 
Organisatiekosten worden gedeclareerd. Overigens kent de Vereniging (nog) geen 
activiteiten die onder deze post ressorteren.  

6. Toelichting Solidariteitsfonds 
Het in de begroting van 2017 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. Toelichting Website 
De ontwikkeling van de website werd eind 2015 vrijwel afgerond. Voor 2017 zijn vijfhonderd 
euro onderhoudskosten opgenomen.  

8. Onvoorzien 
Dat is nog onbekend. 

9. Toevoeging reserves 
Zie vrijwillige bijdrage. 

10. Toelichting Vergoeding Kosten De Goudse  
Met de leiding van De Goudse wordt deze conceptbegroting besproken, mogelijk op een 
moment dat deze nog niet is goedgekeurd door de ledenvergadering.  



  
Bijlage 9 

Aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement van De Vereniging 
Gepensioneerden de Goudse 

De Stichting Pensioenfonds de Goudse is per 1-1-2015 opgehouden te bestaan. De Goudse 
heeft vanaf dat moment alle rechten en verplichtingen uit dit Pensioenfonds overgedragen 
aan Zwitserleven N.V. te Amstelveen. Zwitserleven voert dus vanaf dat moment de gehele 
administratie van de pensioenen die bij de Stichting Pensioenfonds de Goudse waren 
ondergebracht. 

Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement heeft deze wijziging tekstuele 
consequenties. 
Het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden de Goudse stelt dan ook voor door middel 
van de navolgende appendix de wijziging vast te leggen in de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 

Statuten: 
Artikel 1.1. f: 
Zwitserleven N.V. ,een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amstelveen, met 
kantooradres Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amstelveen onder nummer 
34297413; 

Statuten en Huishoudelijk Reglement: 
“Daar waar in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt gesproken over de Stichting 
Pensioenfonds de Goudse of het Pensioenfonds dient te worden gelezen Zwitserleven N.V., 
een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amstelveen, met kantooradres 
Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen, ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amstelveen onder nummer 34297413; 

Het contact met Zwitserleven N.V. geschiedt door middel van een overleggroep van de 
Goudse, alwaar een afgevaardigde van de Vereniging Gepensioneerden de Goudse is 
vertegenwoordigd bij voor de gepensioneerden relevante onderwerpen. Dit conform de Code 
Rechtstreeks verzekerde regelingen van het Verbond van Verzekeraars, die als volgt luidt: 
De Code Rechtstreeks verzekerde regelingen (hierna: de Code) is opgesteld door het 
Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid. Met de Code wordt nader invulling 
gegeven aan de waarborging van goed (pensioen)bestuur. Voor rechtstreeks verzekerde 
regelingen treedt de Code in de plaats van (onderdeel D van) de Principes voor goed 
pensioenfondsbestuur, die in 2005 door de Stichting van de Arbeid zijn gepubliceerd. De 
Code treedt in werking op 1 juli 2014. De Code is een aanvulling op wet- en regelgeving en 
zelfregulering, waaronder de Gedragscode Verzekeraars en de Governance Principes. 

Contacten over zaken die voortvloeien uit pensioenen van voor 1-1-2015 worden door de 
Vereniging Gepensioneerden de Goudse rechtstreeks onderhouden met Zwitserleven N.V.” 



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, augustus 2017 

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 2017 

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.  

    


