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 16 april 2019 in het
gebouw van De Goudse aan het Bouwmeesterplein te Gouda .
De aanvang van de vergadering is om 14.00 uur in zaal de Zwaan ( open 13.30 uur).
Vanaf 15.00 uur is er onder het genot van een drankje en een hapje gelegenheid tot napraten in “de kleine
patio”.
Bijlagen
Bijgaand treft U aan:

-

de agenda
de verslagen
het voorstel om over 2019 geen vrijwillige bijdrage te vragen
de begroting
het voorstel om het huishoudelijk regelement uit te breiden met een artikel inzake privacy.

Aanmelden bij de receptie
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).
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 wij U vragen veranderingen in uw situatie, bijvoorbeeld
adreswijziging , overlijden e.d. , ook bij ons secretariaat te melden).

Agenda voor de jaarvergadering

1.Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring verslagen
a. Jaarverslag van de secretaris over 2018 (zie bijlage 1)
b. Verslag van de algemene 15 jaarvergadering van 24 april 2018 (zie bijlage 2)
c. Balans (zie bijlage3)
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. Verkiezing bestuursleden
e

Huib den Uijl en Rien Molleman zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Conform artikel 7
van de statuten kunnen er door de leden tegenkandidaten voorgesteld worden. Dit voor
aanvang van de vergadering met overlegging van een bereidverklaring door de betreffende
tegenkandidaat.

6. Financiën 2019
a. Voorstel om in 2019 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen ( zie bijlage 7)
b. Begroting 2019 ( zie bijlage 7)
c. Benoeming Kascontrolecommissie
7. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement( zie bijlage 8)
8. Voortgang bestuursactiviteiten
a. Overleg met de Goudse
b. Voortgang uitje 2019
c. Website
9. Rondvraag
Sluiting

Bijlage 1
Jaarverslag secretaris over 2018
Het bestuur bestond in 2018 uit Harry Spruijt (voorzitter), Han van Leeuwen (secretaris), Huib den Uijl
(penningmeester), Rien Molleman (voorzitter evenementen commissie) en Sonja Bok ( voorzitter sociale
commissie).
De jaarvergadering werd op 24 april gehouden en werd gevolgd door een geanimeerd hapje en drankje in de
kleine patio . Voorafgaand aan de vergadering werd door een aantal leden met plezier gebruik gemaakt van
een rondgang door de Goudse onder leiding van Chantal de Mos.
Het bestuur vergaderde in 2018 vier maal en in november werd een bijeenkomst met het management van
de Goudse belegd. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn terug te vinden op de site van onze
vereniging.
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) van kracht geworden. Voor
onze vereniging heeft dit ook de nodige veranderingen en werk met zich meegebracht. De Goudse is
bijvoorbeeld niet meer zondermeer gemachtigd om de gegevens van werknemers die in en uit dienst gaan
aan onze vereniging door te geven. Omdat de Goudse ons helpt met het onder meer het verzenden van post
was het nodig een vrij uitvoerige overeenkomst met hen aan te gaan om de bescherming van de privacy van
onze leden te waarborgen en te voldoen aan wet en regelgeving. Onze brief aan de nieuw gepensioneerden
die door de Goudse namens ons wordt uitgereikt alsmede het bijbehorende aanmeldingsformulier zijn
aangepast. Op onze site zijn de nodige verwijzingen naar de AVG aangebracht.
Ook in 2018 hebben wij op de steun van onze commissie leden kunnen rekenen. Op deze wijze was het
weer mogelijk aandacht aan lief en leed te schenken. Ook konden wij opnieuw berichten over enkele
financiële zaken. Voorts was er een uitgaansdag met leuke activiteiten en lekker eten en drinken. In de
verslagen van de commissies zelf vind U meer bijzonderheden terug. Een aparte vermelding dit jaar voor
ons web team. Zij hebben het bestuur zowel bij de implementatie van de AVG als de nieuwe website enorm
veel werk uit handen genomen. De nieuwe website (http://goudse.nl/vgg-site ) was nodig vanwege het
afscheid van de Goudse van het bestaande systeem. Ook van diverse medewerkers van de Goudse kregen
wij hulp.
Het aantal leden van de VGG bedroeg per 1 januari: 273 ( inclusief de 70 zogenaamde “ex- slapers” ).

Bijlage 2
Verslag van de 15e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De Goudse
op 24 april 2018 in het gebouw van de Goudse ( Flamingo Zaal)
Aanwezig( volgens de presentielijst) : 28 leden (inclusief bestuur).
Opening
Harry opent de vergadering iets na twee uur en is verheugd over de hoge opkomst. Een aantal aanwezigen
heeft het uur voor de vergadering een leuke rondgang door de Goudse meegemaakt verzorgd door Chantal
de Mos.
Binnengekomen stukken/mededelingen
14 leden hebben aangegeven verhinderd te zijn om de vergadering bij te wonen.
Van de Goudse is bericht ontvangen over de pensioenen van de deelnemers voor 01-01-1993:
“ we indexeren dit jaar over zowel 2017(0,7%) als 2018(0,76%). Hiermee voorkomen we een terugwerkende
kracht situatie, die ook administratief te bewerkelijk wordt. Zwitserleven informeert de deelnemers middels
een brief waarin ook toegelicht wordt welke indexatie over welk jaar van toepassing is”.
Goedkeuring jaarverslagen
De volgende verslagen worden doorgenomen en goedgekeurd:

- Jaarverslag van het secretariaat over 2017
- Verslag van de 14 algemene jaarvergadering van 17 oktober
- Balans
- Financieel overzicht
- Verslag activiteiten Sociale Commissie
- Verslag Evenementen Commissie
- Verslag Commissie Pensioenen en Financiële Zaken
e

Naar aanleiding van bovengenoemde verslagen worden nog de volgende vragen gesteld:
Jan Jaap Sarink vraagt om een toelichting op de bestuurskosten. Harry geeft uitleg over de diverse
kostenposten .
Het idee leeft dat men in geval van een partner 2x de vrijwillige bijdrage “verschuldigd” is. De voorzitter
geeft uitleg dat dit niet het geval is. Tevens meldt Harry dat het fijn is als zoveel mogelijk leden de vrijwillige
bijdrage overmaken maar dat het bestuur geen herinnering zal sturen .
Gert Jan Bouwmeester uit zijn genoegen over de kwaliteit van de huidige organisatie van de uitjes maar
denkt ook nog graag terug aan de door Rinus van de Krogt verzorgde dagen. Is er nog contact ? Nee, de
voorzitter geeft aan dat dit wel geprobeerd is .

Kascontrole
De “boeken” zijn gecontroleerd door Wout Salet en Frans van Gestel. Namens de kascontrolecommissie
bedankt Wout de penningmeester Huib voor zijn werk en stelt voor het bestuur voor het gevoerde beleid te
dechargeren. De vergadering applaudisseert. De kascontrolecommissie heeft de volgende bemerking bij
de controle “ De rente bijschrijving van de spaarrekening vindt plaats op 1 januari, vorig jaar is dat te vroeg
opgenomen “.
Financiën 2018
Begroting
Wim Houtenbrink ziet 1000 euro verschil in de bestuurskosten ten opzichte van vorig jaar( nu 1000, toen
2000) . Het bestuur zal nog nader naar dit punt kijken.
De vergadering gaat akkoord met de ingediende begroting.
Benoeming kascontrolecommissie
Frans van Gestel houdt zitting in deze commissie. Jan Jaap Sarink wordt als nieuw lid verwelkomd,
waarvoor dank.
Voortgang bestuursactiviteiten
De VGG zal in overleg met de Goudse de bepalingen van de AVG implementeren. Er komt onder meer een
nieuwe uitnodigingsbrief en inschrijfformulier. Ook de site zal aangepast worden.
In het najaar zal er weer een overleg plaatsvinden met de Goudse over alle lopende zaken.
Rien Molleman geeft alvast een tipje van de sluier over het uitje in september 2018.
Na overleg met de Goudse is bewerkstelligd dat de persberichten ook doorgezet worden naar de site van de
VGG.
Wout Salet geeft aan dat hem ter ore is gekomen dat recent nieuw gepensioneerden geen uitnodigingsbrief
tot deelname aan de VGG van de Goudse hebben ontvangen. Het bestuur zal dit met de Goudse opnemen.
Rondvraag
Geen van de aanwezigen maakt hiervan gebruik. Harry sluit de vergadering om 14.45 uur, waarna er nog
nagepraat kan worden in de kleine patio onder het genot van een hapje en drankje.

Bijlage 3
Overzicht inkomsten en uitgaven 2018
Gewone Betaalrekening
Inkomsten
vrijwillige bijdragen € 1.508,50 (zie overzicht)
bijdrage De Goudse € 4.794,57 (over 2017)
totaal € 6.303,07
Door een lid is de afgelopen tijd € 90,-- aan vrijwillige bijdragen teveel overgemaakt. Is inmiddels
terugbetaald
UITGAVEN
Bestuurskosten
€ 715,-- etentje bestuur
€ 750,-- vergoeding bestuursleden
€ 225,-- vergoeding commissieleden
€ 1.690,-- totaal
Sociale Commissie
19 maart 2018 € 500,-27augustus 2018 “ 500,-totaal €1.000,-Bankkosten € 34,61 (26 jan. 2018)
“ 40,50 (26 april 2018)
“ 39,85 (26-07-2018)
“ 35,-- (26-10-2018)
totaal €149,96
Evenementen Commissie € 336,38
Aansprakelijkheidsverzekering € 349,73
Zakelijke Bonus Spaarrekening
Saldo per 1 januari 2018 € 23.624,61
rente bijschrijving 30-01-2018 € 21,88
overboeking 29-09-2018 € 3.000,-saldo per 31-12-2017 € 26.646,49

Overzicht vrijwillige bijdragen
€ 6,-- x 36 = € 216,-“ 7,-- x 2 = “
14,-“ 7,50 x 1 = “
7,50
“ 8,-- x 1 = “
8,-“10,-- x 69 = “
690,-“12,-- x 6 = “
72,-“12,50x 2 = “
25,-“15,-- x 7 = “
105,-“20,-- x 5 = “
100,-“21,-- x 1 = “
21,-“25,-- x 6 = “
150,-“30,-- x 2 = ”
60,-“40,-- x 1 = “
40,-€ 1.508,50
Specificatie inkomsten en uitgaven van de Sociale Commissie

Saldo per 1 januari 2018 € 471,82
bijgeboekt op 19 maart 2018 “ 500,-bijgeboekt op 27 augustus 2018 “ 500,-totaal “1.471,82
uitgegeven in 2018 “1.326,52
Saldo per 31 december 2018 € 145,30
Balans per 31 december 2018
Spaarrekening
Betaalrekening
Debiteuren (De Goudse)

€ 26.646,49
“ 1.590,84
“ 3.526,07
€ 31.763,40

Crediteuren
Eigen vermogen
31.583,40
31.673,40

€
“
€

90,---

Bijlage 4
VERSLAG ACTIVITEITEN VAN DE SOCIALE COMMISSIE 2018
In 2018 hebben we 49 x een attentie verstuurd, te weten:
5 x bij het bereiken van de 65e verjaardag
11 x bij het bereiken van de 70e verjaardag
9 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
1 x bij het bereiken van de 95e verjaardag
4 x bij een 50-jarig huwelijk
1 x bij een 55-jarig huwelijk
3 x bij een 60-jarig huwelijk en
1 x bedankje
2 x bij overlijden
2 x bij ziekte
1 x VVV bon
2 x n kaart
Sonja Bok

Bijlage 5
Breda, september 2018,
Betreft: evaluatie seniorenuitje op donderdag 6 september 2018
Het is mede aan het team van Zwaluw Reizen te danken dat deze dag wederom zeer geslaagd was.
Ik wil dit toch benadrukken omdat de samenwerking met Zwaluw Reizen de afgelopen jaren erg goed is
geweest. Deze dag is inhoudelijk tot stand gekomen uit een aangeboden promotiedag , georganiseerd door
Zwaluw Reizen eerder dit jaar.
De weersvooruitzichten waren niet erg positief maar achteraf viel het met de regen reuze mee.
Rond 09.00 uur vertrokken de bussen uit Reeuwijk en Gouda richting Garderen. Complimenten aan beide
chauffeurs die de gasten in de bus konden informeren over belangrijke punten door de dag heen en
behulpzaam waren gedurende de dag.
Helaas waren er ook een aantal afmeldingen vanwege gezondheid. Wij wensen een ieder een goed herstel
en hopelijk tot volgend jaar.
Zo rond 10.30 uur kwamen de bussen aan in Garderen bij het Zandsculpturen Festijn. Een behoorlijk aantal
gasten waren op eigen gelegenheid gekomen. In het Frans Hals Atelier werd koffie/thee en appelgebak
geserveerd. Aansluitend was er gelegenheid om de zandsculpturen en de Nachtwacht uit hout en de
beeldentuin te bewonderen. De mensen waren erg enthousiast en gaven te kennen het erg leuk te vinden.
Om 13.00 uur gingen wij aan de lunch te weten soep en broodjes. Zoals ieder jaar is er toch wel een strak
tijdschema en vertrokken wij rond 14.00 uur naar Terwolde. Aangekomen bij Brasserie KriebelZ werden wij
ontvangen met koffie/thee en krentenwegge. Aansluitend was er een roofvogelshow o.l.v. Niels en zijn
assistent. Hij praatte de show aan elkaar en na de pauze vlogen de roofvogels af en aan. Ook hier waren de
gasten erg enthousiast. Aan het eind van de middag was het diner. Inmiddels was ook Robbert Prins,
Directielid van de Goudse gearriveerd.
Dekselse Pannetjes stond op het menu, Stoofpot van Iers Rundvlees, kippendij met een romige ananas
kerriesaus en varkensprocureur, een stuk van 2,5 kilo super mals rosévlees dat aan tafel wordt gesneden.
Bijgerechten waren twee soorten aardappelen, twee warme groenten, salade en appeltjes uit de oven met
kaneel en suiker. Het nagerecht was een proeverij met 4 verschillende toetjes en slagroom op een bordje.
En iedere gast was voorzien van 3 consumptiebonnen.
Tijdens het diner vertelde Robbert Prins een en ander over de Goudse Verzekeringen, met name wat zijn
invloed is vanuit de Directie en welke werkzaamheden onder zijn takenpakket vallen.
De aanwezigheid van Robbert werd erg op prijs gesteld.
Een peiling over wat te gaan doen in 2019 maakte duidelijk dat een dagje uit gecombineerd met een
boottocht toch weer tot de mogelijkheden behoort. Dat betekent brainstormen voor het seniorenuitje 2019.
Alvast een datum noemen? Donderdag 5 september.

"

Rien Molleman

Bijlage 6
Verslag Financiële Commissie 2018/2019
De Financiële Commissie heeft een relatief rustig jaar achter de rug. Natuurlijk is er de jaarlijks terugkerende
vraag over de compensatie van het pensioen van de groep gepensioneerden die geen indexering hebben. In
de “Goudse” volksmond de groep 1992 genoemd.
De Goudse heeft over het afgelopen jaar een compensatie toegekend en in de vergadering van november jl.
is door ons gevraagd ook voor het komende jaar een compensatie te verstrekken.
Wij hebben vragen gesteld over de opzet van het nieuwe pensioen en welke consequenties dit heeft voor
reeds gepensioneerden. Om met het laatste te beginnen: er zijn geen consequenties voor de op 1-1-2019
gepensioneerden. Dit blijft bij Zwitserleven en ook de groep waarbij de indexering is toegekend blijft deze
behouden. Overigens zijn wij nog in afwachting van diverse antwoorden op door ons gestelde vragen, onder
meer over info van de kant van Zwitserleven over hun communicatie. Denk hierbij dan aan onze ex-slapers,
oftewel de groep personen die bij de Goudse hebben gewerkt, voor hun pensionering zijn weggegaan, maar
inmiddels wel een pensioen ontvangen. Maar ook over de nieuwe pensioenverzekeraar als er per 1-1-2019
voor nieuw gepensioneerden een andere risicodrager is gekozen.
Wij werden geconfronteerd met de mededeling dat de Goudse geen hypotheekverzekeraar meer is en hun
portefeuille heeft overgedragen aan de ASR. Over de communicatie hebben wij diverse vragen gesteld en
ofschoon HR geen direct betrokkene hierbij is geweest heeft men die vragen wel opgepakt en voor ons
uitgezet. Inmiddels hebben wij daar ook voldoende antwoorden op ontvangen.
Recent heeft de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering gespeeld. Deelnemers aan het
personeelscollectief hebben een brief van Aevitae ontvangen, die voor wat onrust en onduidelijkheid heeft
gezorgd. Goudse is ook hierbij niet meer rechtstreeks betrokken. Via wat kanalen binnen de Goudse blijkt
wel dat onze portefeuille “gewoon” bij Aevitae blijft. Er is overigens thans een tweede mogelijkheid om zich
collectief te verzekeren namelijk via Zorg & Zekerheid.
En als laatste actie hebben wij een mededeling op onze site geplaatst naar aanleiding van een brief van
Progress. Progress is de pensioenuitvoerder van Unilever en binnen de Goudse zijn best veel exmedewerkers van de Unilever werkzaam of werkzaam geweest. Het leek ons verstandig deze mededeling te
plaatsen.

Bijlage 7
Toelichting op punt 7 van de agenda
Wij hebben al weer jaren geleden een vrijwillige bijdrage van onze leden gevraagd om over een reserve te
beschikken als De Goudse ooit om hen moverende redenen besluit de Vereniging Gepensioneerden De
Goudse (V.G.G.) niet langer financieel te ondersteunen. We dachten aan een reserve van 3 à 4 jaar om ons
te kunnen beraden over een andere inkomstenbron. Momenteel bedraagt de reserve zo’n € 26.500,--,
derhalve ruim voldoende om de vereniging na zo’n besluit niet direct te hoeven op te heffen. Wij stellen u
daarom voor met ingang van 2019 voorlopig geen vrijwillige bijdrage meer te vragen.
Begroting 2019
Inkomen
vrijwillige bijdragen nihil
bijdrage Goudse € 4.085,-Uitgaven
Organisatiekosten w.o. bankkosten €
Aansprakelijkheidsverzekering €
Sociale Commissie € 1.500,-Evenementencommissie €
Bestuurskosten € 1.725,-€ 4.085,--

350,--

160,--

350,--

Bijlage 8
Aanpassing huishoudelijk reglement
Artikel 7
Privacy
De ledenadministratie van de Vereniging valt, evenals haar website, onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
De persoonsgegevens worden conform de AVG strikt vertrouwelijk in ons ledenbestand opgenomen. De
gegevens worden alleen verwerkt in verband met het realiseren van de doelstellingen van de VGG, zoals
vastgelegd in haar Statuten.
De VGG hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. Zij heeft haar privacy beleid
vastgelegd in een aparte Privacyverklaring.
De Privacyverklaring is, evenals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, opgenomen op de website van
de Vereniging.
Artikel 8 ( was 7)
Aan de huidige tekst toevoegen:
In de Algemene Vergadering van de Vereniging gehouden op 16 april 2019 is met instemming van de leden
artikel 7 inzake “Privacy” toegevoegd
.

