
Gouda,  datum 

  

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering  van de  Vereniging van Gepensioneerden 

Beste, 

U bent van harte welkom op onze jaarvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 24 
april 2018 in het gebouw van De Goudse aan het Bouwmeesterplein te Gouda . De aanvang 
van de vergadering is om 14.00 uur in de Flamingo zaal ( open 13.30 uur).Vanaf  15.00 uur 
is er onder het genot van een drankje gelegenheid tot napraten in “de kleine patio”. 

Bijlagen  
Bijgaand treft U aan: 

 -  de agenda 

 -  de verslagen 

  - de begroting voor 2018 

 -  het verzoek om de vrijwillige bijdrage over 2018 te betalen. 

Wilt u zich voor aanvang  melden bij de receptie ( in verband met de beperkte 
parkeermogelijkheden adviseren wij u gebruik te maken van het openbaar vervoer of de 
parkeerterreinen van de gemeente in de omgeving). 

Rondgang door de Goudse 
U heeft  de mogelijkheid op 24 april voorafgaande aan de jaarvergadering een rondgang 
door de Goudse te maken.  Leuk om eens te zien hoe er in 2018 gewerkt word! Chantal de 
Mos van de Goudse ontvangt U om 13.00 uur bij de receptie en begeleid u door het 
gebouw. Graag voor 23 april bij het secretariaat ( zie hieronder de gegevens) aanmelden.  

Met vriendelijke groet,  
Han van Leeuwen  
Winde 14 
2411 DH  Bodegraven  
Tel. nr. 06-22963378  
e-mailadres:   hanvanleeuwen@online.nl 

(Zwitserleven en de Goudse mogen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
geen gegevens uitwisselen met onze vereniging.  Dit betekent dat U veranderingen in uw 
situatie, bijvoorbeeld adreswijziging , overlijden e.d. , ook bij ons secretariaat dient te 
melden). 

mailto:hanvanleeuwen@online.nl


Agenda voor de jaarvergadering 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Goedkeuring verslagen 

a. Jaarverslag van het secretariaat over 2017 (zie bijlage 1) 

b. Verslag van de algemene 14e jaarvergadering van 17 oktober 2017 ( zie 
bijlage 2) 

c. Balans (zie bijlage 3) 

d. Financieel overzicht ( zie bijlage 3) 

e. Verslag activiteiten Sociale Commissie ( zie bijlage 4) 

f. Verslag Evenementen Commissie ( zie bijlage 5) 

g. Verslag Commissie Pensioenen en Financiële Zaken ( zie bijlage 6) 

h. Verslag Kascontrolecommissie 

4. Decharge bestuur 

5. Financiën 2018 

a. Begroting 2018 (zie bijlage 7 ) 

b. Benoeming Kascontrolecommissie 

6. Voortgang bestuursactiviteiten 

a. Overleg met de Goudse 

b. Zorgdragen organisatie seniorenuitje 

c. Persberichten Goudse op website 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 



Bijlage 1 

Jaarverslag secretaris over 2017 

Het bestuur kreeg in 2017 een nieuwe samenstelling en bestaat nu uit Harry Spruijt 
(voorzitter),  Han van Leeuwen (secretaris),  Huib den Uijl (penningmeester) , Rien 
Molleman ( voorzitter evenementen commissie) en Sonja Bok ( voorzitter sociale 
commissie). 

Door omstandigheden werd de jaarvergadering van het voorjaar naar 17 oktober verplaatst 
. Tijdens deze bijeenkomst werd Ben van Bommel , die als penningmeester afscheid nam, 
tot lid van verdienste benoemd . 

Het voltallige  bestuur vergaderde in 2017 driemaal en tweemaal  is het dagelijks bestuur 
in Gouda op bezoek geweest voor overleg met het management van de Goudse. Hierbij 
kwamen onder andere de jaarlijkse indexatie voor de pensioenen van voor 1993 aan de 
orde alsmede de wijze van communiceren door Zwitserleven.  De verslagen zijn  op de site 
van de VVG gepubliceerd. 

Het bestuur is in overleg getreden met het bestuur van Assurantia.  Reden hiervoor was het 
feit dat gepensioneerden geen lid meer mogen zijn van Assurantia.  Naar mening van ons 
bestuur is het ontzeggen van het lidmaatschap  geen correcte gang van zaken.   

Het aantal leden van de VVG bedroeg per 1 januari, 198. Door de sociale commissie werd 
wederom veel aandacht aan lief en leed besteed. 

Het jaarlijkse senioren uitje bracht ons in 2017 naar Breda, de woonplaats van de 
organisator Rien. Het was een goed georganiseerde dag met mooi weer , een leuke 
activiteit en goed eten en drinken. 



Bijlage 2 

Verslag van de 14 e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging Gepensioneerden De 
Goudse op 17 oktober 2017 in het gebouw van De Goudse (De Zwaan) 

Aanwezig (volgens de presentielijst): inclusief 6 bestuursleden 24 leden 

1. Opening  
Harry opent deze uitgestelde jaarvergadering met een woord van welkom en deelt mede 
de vergadering wellicht niet volledig te kunnen voorzitten in verband met een afspraak in 
het ziekenhuis. Huib of Han zullen het leiden van de vergadering dan overnemen 
Harry komt terug op de noot in de uitnodigingsbrief d.d. 11 augustus 2017, waarin een 
verhoging van de niet-geïndexeerde pensioenen van vóór 1 januari 1993 wordt 
aangekondigd. Harry uit zijn ongenoegen over het tijdstip en de wijze waarop de verhoging 
door Zwitserleven aan de betrokkenen is medegedeeld. Al in het voorjaar van 2017 is door 
het management van De Goudse besloten de pensioenen van vóór 1 januari 1993 met 0,6 % 
per 1 januari 2017 (met terugwerkende kracht) te verhogen. Afgesproken was dat 
Zwitserleven deze verhoging bekend zou maken. Door misverstanden tussen De Goudse en 
Zwitserleven is deze verhoging pas na lang aandringen in augustus j.l. bekendgemaakt op 
de bij Zwitserleven bekende wijze. In de aankondiging is dan ook geen percentage 
genoemd en ook geen data. Wij zullen hierover nog met het management van De Goudse 
communiceren.  
Over welke termijn de compensatie wordt verstrekt bestaat geen duidelijkheid. Het 
bestuur is van mening dat dat niet zo belangrijk is zolang deze compensatie maar wordt 
verstrekt. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Buiten bovenomschreven mededeling zijn er geen mededelingen. De ingekomen stukken 
bestaan enkel uit afzeggingen. 

3. Goedkeuring verslagen  
Het jaarverslag van het secretariaat over 2016 en het verslag van de 13 e Algemene 
Vergadering d.d. 26 april 2016 worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd 
en daarmede vastgesteld. Jan van Kasteel merkt op dat Rob Werkhoven is overleden. 

De balans en het financiële overzicht worden onder dankzegging aan de penningmeester 
goedgekeurd en vastgesteld. In het financieel overzicht wordt de website zowel onder pt. 
2 als onder pt. 7 genoemd. De verantwoording onder pt 2 is al voldoende. 
Aan bloemen e.d. is € 1.536,98 uitgegeven. 

Het verslag van de Sociale Commissie wordt goedgekeurd en vastgesteld. Huib merkt op 
dat hij nog wel eens wordt benaderd met de vraag waarom geen bloemen zijn uitgereikt 
terwijl wel een belangrijk jubileumjaar is bereikt. Dan blijkt dat betrokkene bij de 
aanmelding als lid van de vereniging heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van 
de activiteiten van de Sociale Commissie. Deze omissie kan worden hersteld door aan het 
secretariaat de benodigde gegevens alsnog te verstrekken. Staande de vergadering werden 
door een lid van de vereniging de gevraagde gegevens alsnog verstrekt. 

Verslag van de Evenementencommissie wordt goedgekeurd en vastgesteld. Dit jaar 
vonden de festiviteiten plaats in Breda en werd in plaats van het gebruik van een boot een 
paardentram voorgereden. Ook nu werd weer lovend over deze dag gesproken. In het 
bestuur werd gesproken over een sidekick voor Rien voor het geval dat Rien om welke 



reden dan ook plotseling uitvalt. Staande de vergadering meldt Wout Salet zich. Rien zal 
Wout informeren. 

Verslag van de Commissie Pensioenen en Financiële Zaken. Harry meldt dat de 
commissie slechts een enkele keer in touw is geweest en dat de aangebrachte zaak naar 
tevredenheid is opgelost. Wout Salet merkt op dat De Goudse sinds 2014 voor nieuwe 
gepensioneerden een nieuwe pensioenregeling tot stand heeft gebracht. Wij zullen bij 
Mauritia informeren naar de inhoud van deze nieuwe regeling 

Verslag Kascontrolecommissie. Ben leest de brief voor van Hans Burger en Wout Salet, die 
de financiële bescheiden van de penningmeester hebben gecontroleerd en in orde hebben 
bevonden. Zij stellen de vergadering voor de penningmeester en het bestuur van de 
vereniging te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit voorstel wordt onder applaus 
aangenomen. 

5. Financiën  
De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd en in de kascontrolecommissie wordt naast 
Wout Salet Frans van Gestel benoemd. 

6. Voortgang bestuursactiviteiten Binnenkort wordt een afspraak gemaakt met Mauritia 
Moor. We hebben al verscheidene agendapunten.  
Rien is al bezig met de voorbereidingen voor het eerstvolgende seniorenuitje en zal Wout 
Salet daarbij betrekken.  
Momenteel is de website niet toegankelijk doordat De Goudse een nieuwe website in 
gebruik heeft genomen. Onze website is nu bereikbaar onder de urls: 
www.goudse.nl/vgg,  
www.goudse.nl/vgg-site,  
https:extra.goudse.nl/vgg-site.html.  
Volgens Wout Salet kunnen we ook de “oude” url gebruiken als we www vervangen door 
het woordje extra. We zullen onze leden hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

7. Bestuursverkiezing  
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat Han van Leeuwen de taken van Huib 
overneemt en Huib Ben als penningmeester opvolgt. 

8. Benoeming leden van verdienste  
Harry neemt afscheid van Ben door hem voor te dragen als lid van verdienste van de 
vereniging en reikt daarbij de door hem zelf gefabriceerde oorkonde uit. Sonja heeft voor 
bloemen gezorgd. De vergadering neemt het voorstel van Harry met applaus over. 

9. Statuten en reglementen  
De Goudse heeft zich akkoord verklaard met een appendix ter wijziging van de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement in verband met het overnemen van de pensioenverplichtingen 
van het inmiddels opgeheven Pensioenfonds door Zwitserleven. Hoge kosten voor een 
notaris worden hiermede vermeden. 

10. Rondvraag  
Ger Jan Bouwmeester bedankt het bestuur voor de bloemen die hij mocht ontvangen in 
verband met zijn ziekte. 

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


Ton Meershoek vraagt met wie hij contact dient op te nemen bij individuele vragen over de 
pensioenregeling Harry deelt Ton mede dat deze vragen het best kunnen worden ingediend 
bij het bestuur van de vereniging. De vereniging ziet er dan op toe dat deze vragen worden 
beantwoord. 

11. Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde sluit Harry de vergadering onder dankzegging van een ieders 
inbreng. Hij kan zonder zich te haasten zich melden in het ziekenhuis. Naast de 
vergaderlocatie bevinden zich de drankjes en de hapjes en is het nog gezellig toeven. 



Bijlage 3 

Balans Vereniging Gepensioneerden De Goudse per 31 december 2017 
in € 

Op 2 oktober 2017 is € 3.000,-- overgeboekt van de zakelijke betaalrekening naar de 
zakelijke spaarrekening. 

Activa Passiva

   2016   2017     2016    2017

ING zakelijke 
betaalrekening 

ING zakelijke 
spaarrekening 

Kas sociale 
commissie 

  4.932,18 

20.624,61 

    222.02

  1.813.84 

23.624,61 

    446,82   

Eigen Vermogen 25.778,81 25.885.27

25.778,81 25.885.27 25.778,81 25.885,27



Financieel overzicht 2017 in Euro’s 

     Inkomsten  Uitgaven 

Vrijwillige bijdragen     1.053,50     

Organisatiekosten (bankkosten)            141,29    
Aansprakelijkheidsverzekering        342,73 
Bestuurskosten       2.060,60 
Sociale Commissie       2.223,95 
Evenementen Commissie               26,00 

Vergoeding De Goudse over 2016  3.622,73                                  

Totaal     4.676,23  4.794,57 

Omdat de jaarvergadering eerst in oktober 2017 heeft plaatsgevonden, zijn geen 
herinneringsbrieven voor de vrijwillige bijdragen uitgegaan. Ook de overdracht van het 
penningmeesterschap kostte meer tijd dan ingeschat   

Naar De Goudse zal een rekening worden toegezonden van € 4.794,57   

Als vrijwillige bijdragen zijn 
30 x € 6,--  €   180,-- 
42 x € 10,--  “    420,-- 
2 x € 7,50  “      15,00  
3 x € 12,--  “      36,-- 
1 x € 12,50  “      12,50 
6 x € 15,00  “      90,--   
5 x € 20,00  “    100,-- 
5 x € 25,--  “    125,--= 
2 x € 30,--  “      60,-- 
totaal   € 1.053,50 

overgemaakt 



Bijlage 4 

VERSLAG ACTIVITEITEN VAN DE SOCIALE COMMISSIE 2017 

In 2017 hebben we 77 x een bloemetje verstuurd, te weten: 

 8 x bij het bereiken van de 65e verjaardag 

27 x bij het bereiken van de 70e verjaardag 

8 x bij het bereiken van de 75e verjaardag 

3 x bij het bereiken van de 80e verjaardag 

4 x bij het bereiken van de 85e verjaardag 

4 x bij het bereiken van de 90e verjaardag en 

1 x bij het bereiken van de 95e verjaardag 

5 x bij een 50-jarig huwelijk 

2 x bij een 55-jarig huwelijk 

1 x bij een 60-jarig huwelijk en 

1 x bij een 65-jarig huwelijk 

5 x bij overlijden 

4 x bij ziekte 

1 x lid van verdienste 

3 x bij benoeming directie 

Sonja Bok  



Bijlage 5 

Evaluatie seniorenuitje  donderdag 7 september 2017 

Het besluit om het seniorenuitje 2017 te gaan organiseren was snel genomen. Ik doe het 
opnieuw. En het plan waar naartoe was ook snel geboren. Het wordt een dagje Breda. Ik 
begon wel  supervroeg met het organiseren. Namelijk al in begin februari. Ik legde 
kontakten bij Hotel Apollo, VVV Breda, eetcafé Publieke Werken,  de busonderneming 
Zwaluw Reizen en WOK restaurant Paviljoen. 

Op 22 februari kon ik via een email aan Frans van Jaarsveld al een begroting/kostenplaatje 
indienen en niet veel  later ontving ik een akkoord van Geert Bouwmeester.  

Aan het einde van de inschrijftermijn hadden 111 personen zich aangemeld. 

Uiteindelijk gingen  95/96 personen mee en op dat getal zijn de rekeningen gebaseerd. 

Helaas vielen er relatief veel mensen af door ziekte of andere lichamelijke ongemakken en 
dat vind ik erg jammer. Zij hebben een hele leuke dag gemist. De bussen van Zwaluw 
Reizen waren op tijd in Breda en de bus van Reeuwijk had zelfs nog tijd onderweg voor een 
koffiestop. Grappig. 

De ontvangst bij Apollo Hotel was erg gemoedelijk. Koffie/thee/gebak stond klaar en werd 
keurig uitgeserveerd. Ik kon mijn welkomspeech in alle rust doen.  Vanaf 11 uur kon ieder 
zijn weg gaan en was er vrije tijd tot aan de lunch. 12.55 u. binnen zijn bij eetcafé 
Publieke Werken. Je kon aan de vele reacties al merken dat de mensen het naar hun zin 
hadden.  De lunch was prima verzorgd en er was ook een drankje van de Goudse inclusief. 
Rond 14.30 u reden er 5 paardentrams voor en de mensen gingen op verzoek van de gidsen 
instappen. Het werd een rondje Breda van ongeveer 2 uur. We werden  afgezet bij het 
Chassé Theater. De bussen van ZR pikten ons daar op en brachten ons naar het WOK 
Paviljoen voor een heerlijk en uitstekend diner van wel  8 gangen. 

In het rijkelijk gevulde buffet vond je alles van uw voor- tot uw nagerecht. Je  kon 
beginnen met een keuze uit onze soepen of starten met een van onze heerlijke koude 
voorgerechten. Hierbuiten was  er ook nog een heel buffet met talrijke verse sushi 
beschikbaar.  
 
Als hoofdgerecht kon je kiezen uit het warme gedeelte, het wokken of de tippan-yaki 
tafel. In het warme gedeelte vond je alle traditionele Hollandse & Chinese gerechten. Bij 
het wokken stel je zelf je maaltijd samen door verse groenten en vlees/vissoorten te 
combineren. Of je liet een heerlijk stukje vis of vlees bakken op de tippan-yaki tafel.  
U kunt uw diner afsluiten met keuze uit verschillende ijssoorten, taart & gebak en/of vers 
fruit. 

De mensen waren erg enthousiast, tevreden en er werd heel wat gepraat met elkaar.  Het 
was erg prettig  dat ook een direktielid aanwezig was namelijk Marcel Moons. Hij hield een 
korte toespraak  over het wel en wee van de Goudse. 

Rond 20.30u stonden de bussen weer gereed om de mensen terug naar Reeuwijk en Gouda 
te vervoeren. 

Het was een geslaagde dag.                      

Rien Molleman 



Bijlage 6 

Verslag Financiële Commissie 2017 

Voor de commissie een rustig jaar, waarbij wel nog een aanvulling op het verslag van 2016 
moet worden gemaakt. Ondergetekende had namelijk verzuimd de inspanning van de 
commissie te vermelden over het onderwerp AOW en al of niet samenwonen. Onderzoek 
van onze kant heeft geresulteerd in een overzicht dat op onze site is geplaatst. Terecht 
werd ik hierover op de vingers getikt door mijn mede-commissielid, de heer C. Belder. 

Uiteraard hebben wij ons samen met de andere leden van het dagelijks bestuur weer sterk 
gemaakt voor de indexering van de zogenaamde 1992 groep, oftewel de groep die geen 
automatische indexering heeft. Dit heeft weer geresulteerd in een aanvulling die 
afgelopen augustus heeft plaatsgevonden. Wel zijn wij nog met de Goudse in gesprek over 
de wijze van communicatie hierover door Zwitser Leven. De afdeling HR heeft een nieuw 
contactpersoon aangesteld, vanwege pensionering van de vorige, waar wij onze vragen 
over het pensioen kwijt kunnen. 

Ook blijven wij attent op de voortzetting van het contract van de Goudse met Zwitser 
Leven. Weliswaar heeft dat geen consequenties voor de huidige gepensioneerden, maar 
ook wij zijn er natuurlijk ook voor nieuwe gepensioneerden. Dus moeten wij wel op de 
hoogte blijven van het uiteindelijke resultaat. 

Verder zijn/blijven wij attent op artikelen over pensioenen die van belang kunnen zijn 
voor de gepensioneerden. Deze worden door ons aan Guus van Alphen doorgegeven en 
komen vervolgens op onze site. 

Namens de commissie, 

Harry Spruijt 



Vrijwillige bijdrage 2018 

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

Afkomstig van:   penningmeester van de V.G.G. 

Onderwerp:   vrijwillige bijdrage 2018 

Datum en plaats:       Gouda, maart 2018 

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 (en is dat nog steeds) van mening dat hiermee een verplichte contributie kan 
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 
Bendienlaan 42 

3431 RA Nieuwegein 
Onder vermelding van VGG 2018 

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.  


