Gouda, datum
Uitnodiging Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De Goudse
Beste,
U bent van harte welkom op onze jaarvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 21 april 2020
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
Fanclub”.
Bijlagen
Bijgaand treft U aan:
- de agenda
- de verslagen
- de begroting
Gepensioneerden die over 2019 geen toeslag(indexering) van de Goudse ontvangen hebben
Als u tot de groep van pensioengerechtigden behoort die een uitkering ontvangt, die van voor 1993 dateert,
vragen wij u aandacht voor het volgende. U hebt een uitkering zonder indexering. Jaarlijks vragen wij met
succes de Goudse een toeslag aan u te verlenen. De Goudse heeft echter besloten over 2019 geen
compensatie aan u te verlenen. Als er ook na interventie van ons bestuur geen toeslag volgt, willen wij u
conform ons regelement een tegemoetkoming verlenen in de vorm van een waardebon. Indien u aanspraak
op deze regeling wenst te maken, verzoeken wij u vriendelijk voor 1 april een e-mail of briefje naar het
secretariaat te sturen ( zie onderstaand de gegevens). U kunt hierbij vermelden: toeslag 2019.
Aanmelden bij de receptie
Wilt u zich voor aanvang van de vergadering 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 2019 (zie bijlage 1)
b. Verslag van de algemene 16e jaarvergadering van 16 april 2019 (zie bijlage 2)
c.

Financieel overzicht (zie bijlage3)

d. Balans (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
Huib den Uijl (penningmeester) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de heer J.J. Sarink te benoemen.
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 2020
a. Voorstel om in 2020 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen
b. Begroting 2020 (zie bijlage 7)
c.

Benoeming Kascontrolecommissie

7. Voortgang bestuursactiviteiten
a. Overleg met de Goudse
b. Uitje 2020
c.

Website

8. Rondvraag
Sluiting

Bijlage 1
Jaarverslag secretaris over 2019
Het bestuur bestond in 2019 uit Harry Spruijt (voorzitter), Han van Leeuwen (secretaris), Huib den Uijl
(penningmeester), Rien Molleman (voorzitter evenementen commissie) en Sonja Bok (voorzitter sociale
commissie).
Het bestuur vergaderde in 2019 vier maal. Ook werd er een overleg met alle commissies gehouden.
In november werd van gedachten gewisseld met het Bestuur van de Goudse. Op dezelfde dag werd een
aantal issues met Zwitserleven doorgenomen.
Van de vergaderingen werden de verslagen weer op de site gezet (h"p://goudse.nl/vgg-site). Via dit kanaal
werden ook o.a. nieuws van de Goudse , van belang zijnde artikelen en sociale berichten geplaatst. In
samenwerking met de Goudse werd de site gescreend op juistheid van de informatie.
Ook in 2019 hebben wij veel hulp van onze commissieleden ontvangen. Op deze wijze was het weer
mogelijk aandacht aan lief en leed te schenken. Ook konden wij opnieuw berichten over enkele financiële
zaken. Het webteam zorgde samen met medewerkers van de Goudse voor het plaatsen van de informatie.
In september werd wederom een leuk uitje georganiseerd. Deze keer reisden we af naar Broek op Langedijk
en Abbenes. Gezien de vele ontvangen reacties zijn deze activiteiten goed gewaardeerd. Verdere informatie
is in de verslagen van de commissies te lezen.
De Goudse heeft onze vereniging in overweging gegeven ons minder op onze adviestaak (aan de leden) te
richten. De Goudse is van mening dat issues rond verzekeringen, hypotheken en pensioenen steeds meer
een eigen verantwoordelijkheid van de werkenden en dus ook gepensioneerden betreft. Tevens ziet de
Goudse geen ruimte ons te helpen met informatie over kandidaat- leden. Daarnaast zien wij nog een aantal
versoberingen ten opzichte van onze leden. Ook in 2019 zijn wij in gesprek gebleven om weerstand te
bieden aan deze teneur.
Het aantal leden van de VGG per 1 januari: 270 ( inclusief de 66 zogenaamde “ex-slapers”).

Bijlage 2
Verslag van de 16e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De Goudse
op 16 april 2019 in het gebouw van de Goudse ( De Zwaan)
Aanwezig (volgens de presentielijst ): 31 leden ( inclusief bestuur).
Opening
Harry opent de vergadering om twee uur en is blij met een volle zaal .
Binnengekomen stukken/mededelingen
16 leden hebben aangegeven verhinderd te zijn om de vergadering bij te wonen.
Van de Goudse is op 15 april bericht ontvangen over de pensioenen van de deelnemers voor 01-01-1993:
“De jaarcijfers zijn afgelopen week bekend gemaakt, maar ondanks dat we het jaar 2018 met een positief
resultaat hebben kunnen afsluiten, is toch besloten om geen toeslag meer te verlenen aan de groep
gepensioneerden van voor 1 januari 1993. Dit besluit is een direct gevolg van het feit dat de indexatie voor
onze actieve medewerkers met ingang van het nieuwe contract met Zwitserleven (1-1-2019) fors is
teruggebracht (van 0,76 naar 0,29 %). Het bestuur van de Goudse vindt het om die reden niet meer reëel
om een toeslag te verlenen aan deze groep gepensioneerden. We hopen dat er begrip opgebracht kan
worden voor dit besluit. “
Goedkeuring jaarverslagen
De volgende verslagen worden doorgenomen en goedgekeurd:
- Jaarverslag van het secretariaat over 2018
-

Verslag van de 15e algemene jaarvergadering van 24 april 2018

-

Balans

-

Financieel overzicht

-

Verslag activiteiten Sociale Commissie

-

Verslag Evenementen Commissie

-

Verslag Commissie Pensioenen en Financiële Zaken

Naar aanleiding van bovengenoemde verslagen geeft Jan Jaap Sarink aan dat niet hij de persoon was die
tijdens de vorige jaarvergadering een toelichting op de bestuurskosten heeft gevraagd.
Gerjan Bouwmeester geeft aan dat in het verslag van de jaarvergadering zijn voornaam onjuist was gespeld.
Cor Belder constateert dat de commissieleden een lagere onkostenvergoeding ontvangen dan de
bestuursleden. Harry geeft aan dat deze uitgangspunten door het voormalige bestuur zijn vastgesteld .
Kascontrole
De kascontrolecommissie bestaande uit Jan Jaap Sarink en Frans van Gestel verklaren de stukken te
hebben gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werk. De
vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid.

Verkiezing bestuursleden
Huib den Uijl en Rien Molleman zijn aftredend en hebben zich verkiesbaar gesteld. Er zijn geen
tegenkandidaten. Met instemming van de vergadering worden Huib en Rien benoemd.
Financiën 2019
Vrijwillige eigen bijdrage
Voorstel van het bestuur om in 2019 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen. Dit gezien het
opgebouwde saldo. Harry geeft een toelichting en merkt wel op dat het standpunt van de Goudse inzake het
geen toeslag verlenen aan de groep gepensioneerden van voor januari 1993 kan betekenen dat we voor
deze groep zelf iets moeten doen. Overigens gaat het bestuur nog wel in gesprek met de Goudse over het
standpunt inzake het niet meer compenseren van deze groep. Een grote meerderheid van de aanwezigen
gaat akkoord met het niet vragen van de eigen bijdrage in 2019. Cor Belder en Jan van Ooyen geven aan
dat het niet vragen van een eigen bijdrage geen goed signaal is. Liever ziet men dat voor het geld dat
jaarlijks zo binnenkomt een extra activiteit dan wel een extraatje voor bepaalde groepen. Gerjan
Bouwmeester geeft aan dat een extra activiteit ook door de leden zelf bekostigd en georganiseerd kan
worden, bij sommige leden bestaat de behoefte om elkaar wat meer dan alleen bij het jaarlijkse uitje te zien.
Het besluit is dat er over 2019 geen eigen bijdrage wordt gevraagd. Eventuele overmakingen die we toch
ontvangen worden niet zondermeer terugbetaald. Het bestuur gaat met de Goudse contact opnemen over
de groep gepensioneerden van voor 1993. Het bestuur beraadt zich over de gedane suggesties met
betrekking tot de groep van voor 1993, de eventuele extra activiteiten en de vrijwillige bijdrage voor 2020.
Begroting 2019
Deze wordt goedgekeurd.
Benoeming kascontrolecommissie
Jan Jaap Sarink en Gert Dazler. Reservelid: Hans Pijnacker.
Voorstel aanpassing huishoudelijk regelement :
Het bestuur stelt de volgende aanpassing voor:
“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.”
De vergadering gaat hiermee akkoord.

Overleg met de Goudse
Harry geeft een opsomming van de zaken waarover met de Goudse overlegd wordt. Het gaat onder meer
om korting op de ( zorg)verzekering, de overdracht van de hypotheken naar ASR , een exit gesprek voor
gepensioneerden en zaken rond pensioenen. Wat zorgverzekering betreft geeft de vergadering ook andere
mogelijkheden aan zoals bijvoorbeeld de Vierstroom.
Wat pensioenen betreft wordt vanuit de vergadering gevraagd of wij bekend zijn met het feit dat er
uitkeringsbrieven door Allianz verstrekt zijn. Dit is ons en de overige aanwezigen onbekend ( kennen alleen
Zwitserleven) en zullen hier navraag naar doen. Een andere aanwezige geeft aan dat Zwitserleven geen
indexering zou hebben toegepast, de contacten daarna verliepen stroef, later zijn excuses aangeboden. Als
er vragen voor Zwitserleven zijn kan er het beste contact met Maarten van de Ham worden opgenomen.
Harry vraagt de vergadering of de aanwezigen nog een rol voor ons bestuur zien in het geval er een IDC
regeling aan de orde is. Cees Mourits geeft enige uitleg over dit onderwerp, in de huidige fase is geen rol
weggelegd.
Website
Is afgelopen jaar vernieuwd. Wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Ron Benne heeft de ervaring dat met
meer gebruik van e-mail in plaats van brieven, met een bijgevoegde link, het bezoek van een website
intensiever wordt.
Rondvraag
Ron Benne complimenteert het bestuur met de vasthoudendheid in de contacten met de Goudse. Harry sluit
de vergadering om 15.15 uur waarna er gezellig nagepraat wordt onder het genot van een hapje en drankje
in de Fanclub.

Bijlage 3
Overzicht inkomsten en uitgaven 2019
Gewone Betaalrekening
Inkomsten
vrijwillige bijdragen
bijdrage De Goudse
totaal

€
4,-- (zie toelichting)
€ 3.526,07 (over 2018)
€ 3.530,07

Toelichting vrijwillige bijdragen
1 maal € 5,00
2 maal “
6,00
1 maal “
7,00
4 maal “ 10,00
1 maal “ 30,00
€ 94,00
Toelichting:
Over 2019 is nog € 94,-- aan vrijwillige bijdragen ontvangen. Omdat nog € 90,-- terugbetaald moest worden
resteert een saldo van € 4,-Uitgaven
Bestuurskosten
€ 550,-- etentje bestuur
€ 750,-- vergoeding bestuursleden (5 x € 150,--)
€ 375,-- vergoeding commissieleden (5 x € 75,--)
€
79,80 (reiskosten leden Sociale Commissie)
€
50,-- cadeaubonnen
€ 1.804,80
Sociale Commissie
8 jan. 2019
27 mei 2019
31 aug. 2019

€ 500,-“ 500,-“ 500,-“1.500,--

Voor de uitgaven verwijzen wij u naar het verslag van de Sociale Commissie
Bankkosten

€
“
“
“
“
“
“

35,32 (28 01-2019
35,05 (26-04 2019)
34,55 (26-07-2019)
35,63 (28-10-2019)
9,94 (26-11 2019)
12,73 (30-12 2019)
163,22

Evenementen Commissie € 215,71 (reiskosten organisatie)
Aansprakelijkheidsverzekering € 358,70
Zakelijke Bonus Spaarrekening
Saldo per 1 januari 2019
rente bijschrijving

€ 26.646,49
€
12,28

saldo per 31-12-2019

€ 26.658,77

Balans per 31 december 2019
Spaarrekening
Betaalrekening
Debiteuren (De Goudse)
Saldo Soc. Com.

€ 26.658,77
“ 1.078,48
“ 4.042,43
“
118,25
€ 31.897,93

Voor rekening van De Goudse:
Bestuurskosten
Sociale Commissie
Evenementen Commissie
Aansprakelijkheidsverzekering
Bankkosten

€ 1.804,80
” 1.500,-“ 215,71
“ 358,70
“ 163,22
€ 4.042,43

Eigen vermogen

“ 31.897,93
€ 31.897,93

Bijlage 4

VERSLAG ACTIVITEITEN VAN DE SOCIALE COMMISSIE 2019
In 2019 hebben we 60 x een attentie verstuurd, te weten:
2 x bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd
16 x bij het bereiken van de 70 jarige leeftijd
14 x bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd
10 x bij het bereiken van de 80 jarige leeftijd
1 x bij het bereiken van de 85 jarige leeftijd
1 x bij het bereiken van de 90 jarige leeftijd
1 x bij het bereiken van de 95 jarige leeftijd
6 x bij een 50 jarig huwelijk
1 x bij een 55 jarig huwelijk
16 x bij een 70 jarig huwelijk

4 x bij ziekte
1 x bij opname in een zorgcentrum
1 x bij overlijden
1 x een kaart
Sonja Bok

Bijlage 5
Verslag van het uitje 2019 door de evenementen commissie
Het team van Zwaluw Reizen heeft weer een goed programma weten aan te bieden.
Tijdens een aangeboden promotie dag, georganiseerd door Zwaluw Reizen eerder dit jaar, is een bezoek
aan de Westlandse veiling getoond. Aangezien daar maximaal groepen van 80 personen kunnen worden
ontvangen was dit niet geschikt voor De Goudse. Echter de Broeker Veiling in Broek op Langedijk is
vergelijkbaar en deze kunnen wel de vereiste grotere groepen aan.
Na gewacht te hebben op enige laatkomers vertrokken de bussen uit Reeuwijk en Gouda rond 09.00 uur
richting Broek op Langedijk.
Helaas was 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 bij Museum de Broekerveiling. Een aantal gasten was op eigen
gelegenheid gekomen. Bij aankomst kreeg een ieder een polsbandje in de kleur geel of rood om zo de
gasten in twee groepen te kunnen verdelen voor de boottocht. Na enige verwarring over in welk lokaal de
koffie met Broeker Bol werd geserveerd hebben we gezellig bij kunnen praten onder het genot van
genoemde Bol. Het museum had het programma iets anders ingestoken dan met Zwaluw Reizen ons had
afgesproken maar dat is daarna kortgesloten .Na de koffie ging de ene groep op een boottocht terwijl de
andere groep onder begeleiding van twee gidsen langs twee exposities is geleid. Met name de expositie
over het ontstaan van het Rijk der Duizend Eilanden was erg interessant. Toen beide groepen weer verenigd
waren werd op zeer humoristische wijze getoond hoe een veiling plaats vond.
Hierbij werden allerlei producten daadwerkelijk verkocht en als de minimumprijs niet was geboden
teruggetrokken om doorgedraaid te worden.
Na de veiling werd om 13.45 uur een goede broodmaaltijd geserveerd waarna de groepen weer werden
gesplitst voor boottocht en exposities. Tot slot nog een drankje voordat we de bus in gingen om naar het
diner te gaan. De vrijwilligers van het museum waren steeds precies op tijd beschikbaar om ons aan het
tijdsschema te houden.
In Abbenes stond een buffet gereed waarbij vooraf een kopje soep werd geserveerd. Aansluitend
vleesgerechten, salades stokbrood en frites. Hier werd uitbundig gebruik van gemaakt. Helaas was er door
het vieren van het 95 jarig jubileum van De Goudse geen vertegenwoordiging van de directie aanwezig.
Iedere gast was voorzien van 3 consumptiebonnen en die werden goed gebruikt.
Door een van de chauffeurs werden we aan de tijd herinnerd omdat hij bang was zijn rijtijden niet binnen de
kaders van het rijtijdenbesluit te kunnen verantwoorden.
Er zijn ideeën over het uitje van volgend jaar. Ook dan zal het weer in het begin van september zijn.
Wout Salet

Bijlage 6
Verslag Commissie Financieel en Pensioen
Een roerig jaar voor de commissie, want er zijn diverse punten aan de orde geweest. Belangrijkste daarvan
is de indexatie van de groep gepensioneerden van voor 1993.
Tot heden is er in 90% van alle jaren een compensatie door de Goudse verstrekt, maar nu heeft de Goudse
aangegeven dat niet meer te zullen doen. Natuurlijk zijn wij nog in gesprek met de Goudse, maar in 1e
instantie wil men standpunt niet aanpassen. Dit ondanks diverse toezeggingen in het verleden dat bij winst
door Goudse wel gecompenseerd zou worden.
Ook de betrokkenheid van de VGG c.q. de commissie bij nieuwe pensioenregelingen wordt niet door de
Goudse ondersteund. Natuurlijk gaan we ook hier nog nader over in overleg.
Verder hebben wij gevraagd naar de verantwoordelijken voor de collectieve ziektekostenverzekering voor
personeel/gepensioneerden. Die is er niet meer en gaat er ook niet meer komen. Goudse is de mening
toegedaan dat de verantwoordelijkheid voor het regelen van deze zaken voor 100% bij de werknemer en in
ons geval dus bij de gepensioneerden ligt. Dit betekent dat wij als commissie extra alert zullen zijn bij
eventuele problemen.
Op onze site publiceren wij regelmatig artikelen die van belang kunnen zijn voor de gepensioneerden in dit
kader, maar ook bijvoorbeeld wijzigingen in AOW en belastingen.
We hebben ook kort gesproken met de Goudse over de verkoop van de hypotheekportefeuille.
Verder hadden wij de vraag uitstaan voor een betere voorlichting bij pensionering aan de werknemer. Ook
hier vindt de Goudse geen rol te hebben. Verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer. Wij zijn bezig met het
maken van een overzicht van zaken waarmee een nieuw gepensioneerde mee te maken krijgt en wij zullen
de Goudse verzoeken die bij pensionering te overhandigen.
Binnen de commissie is er in de loop van 2019 een verandering in de bezetting geweest. Ron de Jong heeft
aangegeven te willen stoppen. Wij hebben snel een opvolger gevonden in de persoon van Cees Mourits.
Dus bestaat de commissie nu uit de heren Cor Belder, Cees Mourits en Harry Spruijt.
Recent werden wij geconfronteerd met vragen rond een oude Tiel Utrecht-regeling, beter bekend als de
dakjesregeling. Wij zijn op het moment van schrijven van dit verslag aan het uitzoeken of de problemen die
rond deze regeling met de Goudse zijn ontstaan ook consequenties heeft voor de reeds gepensioneerden
met een dergelijke regeling.

Bijlage 7

Begro&ng 2020
Inkomen
bijdrage Goudse

€ 4.042,43

Uitgaven
Organisatiekosten w.o. bankkosten
Aansprakelijkheidsverzekering
Sociale Commissie
Evenementen Commissie
Bestuurskosten

€ 175,-“ 375,-“ 1.500,-“ 250,-“ 2.000,--

€ 4.300,--

