
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 16 november 
2021 in het gebouw van De Goudse aan het Bouwmeesterplein te Gouda. 
De aanvang van de vergadering is om 14.00 uur in de zaal Flamingo (open 13.30 uur). 
Vanaf 15.00 uur is er onder het genot van een drankje en een hapje gelegenheid tot napraten. 

Oorspronkelijk stond de vergadering voor april gepland, maar vanwege de maatregelen rond het 
coronavirus was deze datum niet haalbaar.  
Alhoewel de nieuwe datum nog ver weg ligt, sturen wij u de stukken zodat alvast u kennis kunt nemen 
van de verslagen over 2020. 

Bijlagen 
Bijgaand treft u aan: 

- de agenda 
- de verslagen 
- de begroting 

Gepensioneerden die over 2020 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 
vroegen wij (tot 2018 met succes) De Goudse een toeslag aan u te verlenen. De Goudse heeft echter 
besloten vanaf 2019 geen compensatie meer te verlenen. Wij willen 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 15 juni a.s. een e-mail of briefje naar het secretariaat te 
sturen. Let op: als u vorig jaar al een aanvraag gedaan heeft, hoeft u geen actie te nemen. U 
ontvangt automatisch weer een waardebon. 

Vragen staat vrij 
Op onze internetsite (zie voor de gegevens rechtsboven) vindt u allerlei informatie die voor u van 
belang kan zijn. Wij nodigen u graag uit hier eens een kijkje te nemen. Het kan zijn dat u specifieke 
vragen over een bepaald onderwerp heeft. In dat geval nodigen wij u van harte uit uw vragen aan het 
secretariaat te stellen. Het bestuur wordt door diverse commissies ondersteund en gezamenlijk helpen 
wij u graag op weg. 

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 
parkeergelegenheden in de buurt. 

Met vriendelijke groet, 
Han van Leeuwen 

(Zwitserleven en De Goudse zijn van mening op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
geen data uit te mogen wisselen 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 2020 (zie bijlage 1) 

b. Verslag van de algemene 17e jaarvergadering van 10 november 2020 (zie bijlage 2) 

c. Financieel overzicht (zie bijlage 3) 

d. Balans (zie bijlage3) 

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  

Sonja Bok is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

Han van Leeuwen (secretaris) is aftredend en stelt 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 2021 

a. Voorstel om in 2021 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen 

b. Begroting 2021 (zie bijlage 7) 

c. Benoeming Kascontrolecommissie 

7. Voortgang bestuursactiviteiten 

8. Rondvraag 

             Sluiting 



Bijlage 1 

Jaarverslag secretaris over 2020 

Het bestuur bestond in 2020 uit: Harry Spruijt (voorzitter), Han van Leeuwen (secretaris), Huib den Uijl 
(penningmeester), Rien Molleman (voorzitter evenementencommissie) en Sonja Bok (voorzitter 
sociale commissie). In november nam Jan Jaap Sarink het penningmeesterschap van Huib over. 

Ook voor onze vereniging is 2020 door (de maatregelen vanwege) het coronavirus een bijzonder jaar 
geworden. De geplande jaarvergadering in april kon niet doorgaan. Het jaarlijkse uitje in september 
moest er helaas ook aan geloven. Ter compensatie werd in overleg met De Goudse bedacht de 
jaarvergadering later in het jaar te houden en te laten volgen door een buffet. Helaas viel ook dit plan 
in duigen. De leden ontvingen als kleine pleister op de wond een VVV bon en een speciale uitgave 
van Bladgoud. 

De jaarvergadering werd met instemming van de leden alsnog, op alternatieve wijze, digitaal 
gehouden. Dit betekende onder meer dat we het afscheid van Huib den Uijl als bestuurslid/
penningmeester nog niet op gepaste wijze hebben kunnen houden. Huib was jarenlang een drijvende 
kracht in het bestuur voornamelijk als secretaris maar later ook als penningmeester en het bestuur is 
hem daar zeer dankbaar voor. 

Het bestuur vergaderde in plaats van de gebruikelijke vier in 2020 driemaal. Eenmaal werd een 
digitale sessie gehouden. In september werd met het management van De Goudse een video-overleg 
gehouden. Ter voorbereiding op deze sessie kwam het dagelijks bestuur fysiek bij elkaar. De 
verslagen van alle vergaderingen werden met behulp van het web-team weer op de site van de 
vereniging geplaatst (https://www.goudse.nl/algemeen/vgg-site). 

De Goudse verleende afgelopen jaar de groep gepensioneerden van voor 1993 die geen indexering 
op hun uitkering genieten geen toeslag. De Goudse deelde mee dat dit een structureel besluit is. Het 
bestuur heeft betrokkenen die hiervoor in aanmerking kwamen ter compensatie uit eigen middelen 
een waardebon gezonden.  

Ook in 2020 meldden zich weer leden aan. Nieuw is dat zij bij de bevestiging van hun lidmaatschap 
een bijlage met tips over de mogelijke gevolgen op divers gebied van hun pensionering ontvingen. 
Deze lijst is ook op onze site geplaatst. 

De commissies hebben afgelopen jaar weer met veel energie hun taak uitgevoerd. Het al eerder 
genoemde web-team zorgde samen met De Goudse voor alle publicaties op onze site. De sociale 
commissie zorgde o.a. bij zowel lief als leed voor een bloemetje of passende reactie. Helaas was de 
evenementencommissie genoodzaakt het met veel zorg samengestelde uitje te cancelen. De 
commissie pensioenen en financiële zaken hield op hun onderwerpen alle ontwikkelingen in het oog. 
Voor meer informatie verwijs ik graag naar de verslagen van de commissies. 

Per 31 december 2020 waren er 265 leden ingeschreven, waarvan 61 zogenoemde slapers (wel bij 
De Goudse gewerkt en pensioen opgebouwd maar niet bij De Goudse gepensioneerd). 

Han van Leeuwen 



Bijlage 2 

Verslag van de 17e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De 
Goudse op 10 november 2020 digitaal via Zoom. Deelnemers: Sonja Bok, Rien Molleman, Han 
van Leeuwen, Jan Jaap Sarink en Harry Spruijt.  Afgezegd met kennisgeving Huib den Uijl. 

Inleiding: 

Op 14 februari 2020 hebben de leden van de vereniging een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen 
van de Algemene Jaarvergadering te houden op 21 april 2020 om 14.00 uur in het pand van De 
Goudse. 

Bij de uitnodiging gesloten alle relevante verslagen en de begroting. De stukken zijn ook op de site 
van de VGG geplaatst. 

Op 20 maart 2020 is aan de leden een brief gezonden dat vanwege de crisis door het coronavirus de 
vergadering geen doorgang kon vinden. 

Op 5 oktober 2020 is aan de leden een brief gezonden met voorstel tot alternatieve afwikkeling van de 
vergadering . Dit behelst een pro forma “zitting” door het bestuur. De leden zijn in de gelegenheid 
gesteld om op onze voorstellen te reageren. Ook deze brief is op onze site geplaatst. 

Drie leden hebben ons een reactie gezonden te weten de heren T. Meershoek, H. van Dam en J. 
Spoel. De mails hierover en de beantwoording daarvan zijn in het bestuur gedeeld en zullen bij de 
ingezonden stukken worden meegenomen.  Het bestuur gaat er vanuit dat de leden akkoord zijn met 
de voorgestelde alternatieve afwikkeling van de jaarvergadering. 

Met de brief van 5 oktober 2020 is tevens aanvullende informatie aan de leden gezonden. Deze 
informatie wordt eveneens meegenomen tijdens de pro forma zitting. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus heeft het bestuur in oktober 2020 het 
besluit genomen geen fysieke bijeenkomst te houden maar digitaal te vergaderen. Hieronder het 
verslag van het besprokene. 

Opening 

Harry opent de digitale vergadering rond 12.00 uur.  

Binnengekomen stukken 

Een mail op 8 oktober van de heer T. Meershoek dat hij akkoord is met de door ons vermelde punten. 
Verder hebben wij ik oktober  een mailwisseling gevoerd met de heren H. van Dam en J. Spoel. 
Samengevat komt hun reactie er op neer dat zij beiden het jammer vinden dat De Goudse wat meer 
afstand van de gepensioneerden lijkt te nemen. Ons bestuur zal zich blijven inzetten voor het 
behartigen van de belangen van de leden en met De Goudse hierover in gesprek blijven. 

Goedkeuring verslagen 

De volgende verslagen worden doorgenomen en goedgekeurd: 

- Jaarverslag van de secretaris over 2019 

- Verslag van de algemene 16e jaarvergadering van 16 april 2019 

- Financieel overzicht 

- Balans 

- Verslag activiteiten Sociale Commissie 

- Verslag Evenementen Commissie 

- Verslag Commissie Pensioenen & Financiële Zaken  



Kascontrole 

Op 7 juli 2020 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit de heren G. Dazler en J.J. Sarink de 
stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werk. Door 
de gegeven stilzwijgende instemming van de leden dechargeert de vergadering het bestuur voor het 
gevoerde beleid. 

Verkiezing bestuurslid 

Huib den Uil (penningmeester) is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar.  Het bestuur stelt voor de 
heer J.J. Sarink te benoemen. De vergadering gaat akkoord met deze benoeming. Harry feliciteert Jan 
Jaap met zijn benoeming. Harry staat stil bij de enorme verdienste die Huib voor de vereniging heeft 
gehad. Door de maatregelen rond het coronavirus kan het bestuur op dit moment Huib niet het 
afscheid geven dat we in gedachten hebben. Zodra mogelijk zal het bestuur dit alsnog op gepaste 
wijze doen, intussen wordt er vandaag alvast een mooie bos bloemen bezorgd.  

Financiën 2020 

Het voorstel van het bestuur om in 2020 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen is akkoord. 

De begroting voor 2020 wordt goedgekeurd. 

In de kascontrolecommissie worden benoemd de heren Gert Dazler en Hans Pijnacker. Graag wil het 
bestuur nog een reservelid benoemen. Met de brief van 5 oktober 2020 heeft het bestuur aan de 
leden gevraagd zich te melden als reservelid. Helaas is hier nog geen reactie op gekomen, het 
bestuur doet bij deze alsnog een oproep aan de leden om zich te melden bij de secretaris. Het betreft 
over het algemeen een korte eenmalige bijeenkomst waarvoor het reservelid alleen opgeroepen wordt 
als een vast lid verhinderd is.  

Voortgang bestuursactiviteiten 

Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met De Goudse. Zoals bekend adviseert De Goudse ons 
bestuur om af te zien van belangenbehartiging voor de leden. Het bestuur is echter van mening dat op 
grond van de statuten en het met De Goudse gesloten convenant dit niet aan de orde is. Tevens blijkt 
uit de praktijk dat leden regelmatig een beroep op ons doen en het bestuur daarin een oplossende rol 
kan spelen. 

Ook blijven we in contact met Zwitserleven nu ook hier regelmatig issues door de leden gemeld 
worden. 

Het bestuur gaat met behulp van het team dat ons daarbij steunt door met het plaatsen van artikelen 
en belangrijke info over en voor de leden op onze website. Ook publiceren wij daar al onze verslagen. 

Het is nog niet bekend of het vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaat lukken maar het 
bestuur mikt medio april 2021 op het houden van een jaarvergadering waarbij de leden weer fysiek 
aanwezig kunnen zijn. Ook staat er weer een uitje op het programma. 

Rondvraag 

Er zijn verder geen punten gemeld. Harry sluit de vergadering rond 12.30 uur. 



Bijlage 3 

Financieel overzicht betaalrekening VGG

Inkomsten 2020  

  

Vrijwillige bijdragen 58,00  

Foutieve boeking cadeaubonnen 137,73  

Bijdrage van De Goudse over 2019 4.042,43  

Van spaarrekening 3.500,00  

  

Totaal inkomsten   7.738,16

Uitgaven 2020  

Bestuurskosten    

  

Vrijwilligersbijdrage bestuursleden 750,00  

Vrijwilligersbijdrage commissieleden 150,00  

Belastinggids 9,95  

Cadeaubonnen + porti 227,73  

Foutieve boeking cadeaubonnen 137,73  

Bankkosten 148,29  

Aansprakelijkheidsverzekering 364,69  

  

Totaal bestuurskosten  1.788,39  

Sociale commissie    

  

Voorschotten aan Sonja Bok 1.500,00  

Vergoeding aan Els Brugman 25,00  

  

Totaal Sociale Commissie  1.525,00  



Evenementencommissie    

  

Reiskosten 91,35  

VVV-bonnen in plaats van uitje 3.082,45  

  

Totaal Evenementencommissie  3.173,80  

Totaal uitgaven   6.487,19

Saldo-overzicht betaalrekening 2020

  

Saldo 01-01-2020 1.078,48  

Inkomsten 7.738,16  

Tussensaldo 8.816,64

Uitgaven 6.487,19

  

Saldo per 31-12-2020 2.329,45

  

Resultaat 2020   1.250,97

Financieel overzicht spaarrekening VGG

  

Beginsaldo 01-01-2020 26.658,77  

Bonusrente per 01-01-2020 13,33  

  

Spaarsaldo per 01-01-2020 26.672,10

  

Overboekingen naar betaalrekening 3.500,00  

  

Eindsaldo per 31-12-2020   23.172,10



Balans per 31-12-2020

  

 credit debet  

  

Spaarrekening 23.172,10  

Betaalrekening 2.329,45  

Debiteuren 6.487,19  

Saldo Sociale Commissie 35,20  

  

Totaal 32.023,94  

Eigen vermogen  32.023,94  



Bijlage 4 

VERSLAG ACTIVITEITEN VAN DE SOCIALE COMMISSIE 2020 

In 2020 hebben we 64 x een attentie verstuurd, te weten: 

6 x bij het bereiken van de 65e verjaardag 

9 x bij het bereiken van de 70e verjaardag 

20 x bij het bereiken van de 75e verjaardag 

10 x bij het bereiken van de 80e verjaardag 

2 x bij het bereiken van de 85e verjaardag  

2 x bij het bereiken van de 90e verjaardag 

5 x bij een 50-jarig huwelijk 

2 x bij een 55-jarig huwelijk 

3 x een bedankje 

1 x bij overlijden 

2 x bij ziekte 

2 x een kaart 

Sonja Bok 



Bijlage 5 

Verslag activiteiten evenementencommissie 

In 2019 hebben we samen met Zwaluw Reizen een aantal suggesties doorgenomen. Onze 
eerste voorkeur was voor dat jaar niet meer realiseerbaar op de gewenste datum. Daarom is 
eind 2019 al contact opgenomen met Zwaluw Reizen voor het reisje van 2020. Zwaluw 
Reizen heeft een prima dag samengesteld en voorlopig vastgelegd. 

De reis bestaat uit een bezoek aan het chocolade atelier, een boottocht over de Linge met 
lunch en een buffet in Montfoort. Zoals gebruikelijk worden de locaties eerst beoordeeld. 
Waarbij de boottocht over de Linge beschouwd werd als ook zonder bezoek een goede 
keuze. 

Begin 2020 zijn het chocolade atelier en kasteel Montfoort bezocht. Beide locaties voldeden 
zodat het reisje definitief werd vastgelegd. 

En toen kwam corona. 

Omdat onze leden onder de risicogroepen vallen hebben we in overleg met het bestuur en 
Zwaluw Reizen het reisje uitgesteld naar 2021. 

Verder heeft Zwaluw Reizen in februari een promotiedag gehouden om mogelijke nieuwe 
opties te bekijken. 

Eind 2020 heeft onze contactpersoon bij Zwaluw Reizen afscheid genomen, waarbij op 
gepaste wijze door de vereniging van gepensioneerden onze dank is overgebracht. 



Bijlage 6 

Verslag Commissie Pensioenen & Financiële Zaken 

2020 was natuurlijk ook voor ons een bizar jaar. Maar binnen de commissie hebben er toch veel 
zaken gespeeld. We zetten e.e.a. even op een rijtje: 

1. De naweeën van het overleg met het Bestuur van De Goudse, onder meer over de groep niet 
ge-indexeerden. Naar aanleiding van het gepubliceerde verslag van ons op de website heeft 
een aantal leden gereageerd. Daar hebben wij een passend antwoord op gegeven. 

2. Er is binnen het bestuur natuurlijk uitvoerig overleg geweest over de mening van het Bestuur 
van De Goudse dat onze rol in het pensioengebeuren richting onze leden niet meer van deze 
tijd is. Wij zijn het hier absoluut niet mee eens en de Commissie Pensioenen & Financiële 
Zaken blijft dan ook op de oude voet doorgaan. Dit is ook als zodanig aan De Goudse 
meegedeeld. 

3. Contacten met Zwitserleven over nog uitstaande vragen en ook een aantal nieuwe zaken. In 
het begin van het jaar liepen de contacten moeizaam. Dat kwam natuurlijk mede door het feit 
dat ook de medewerkers van Zwitserleven in een thuiswerksituatie belandden. Daardoor was 
er ook geen onderling contact en kon het gebeuren dat wij pas na een aantal maanden te 
horen kregen dat onze vaste contactpersoon ziek was uitgevallen. Daarop heeft Zwitserleven 
wel direct gereageerd door een nieuw contactpersoon aan te stellen. Met hem is er nu een 
goed contact, maar nog niet alle uitstaande vragen zijn opgelost. Dit komt mede door 
automatiseringsproblemen. Problemen zijn nog: 

- Upo’s die niet op tijd worden verzonden; 

- Indexering die niet op juiste moment wordt toegepast; 

- Inzicht in opbouw pensioen. 

Overigens is onze “oude” contactpersoon inmiddels hersteld en wij begrijpen dat hij de taken 
weer zal overnemen. 

4. Nieuw pensioenstelsel. Wij volgen de ontwikkelen op de voet en zodra de regeling definitief is 
zullen wij hierover berichten op onze site of, als blijkt dat er toch ook een direct gevolg is voor 
bestaande ingegane pensioenen, per brief aan onze leden. 

5. We hebben een overzicht gemaakt voor nieuw gepensioneerden met daarop zaken waarmee 
zij te maken kunnen krijgen. Dit overzicht wordt door de secretaris opgestuurd bij aanmelding 
van een nieuw lid. Verder staat het overzicht uiteraard ook op onze site. 

6. We publiceren regelmatig artikelen op onze site die betrekking hebben over pensioenen. 

Tot zover ons verslag over het jaar 2020. 



Bijlage 7 

Begroting 2021 - VGG

Inkomsten

    

Vrijwillige bijdragen 65,00  

Bijdrage van De Goudse over 2020 6.442,71  

  

Totaal inkomsten   6.507,71

Uitgaven

  

Bestuurskosten    

  

Vrijwilligersbijdrage bestuursleden 750,00  

Vrijwilligersbijdrage commissieleden 600,00  

Bankkosten 200,00  

Aansprakelijkheidsverzekering 375,00  

Diversen 50,00  

  

Totaal bestuurskosten  1.975,00  

  

Sociale commissie    

  

Voorschotten 2.000,00  

  

Totaal Sociale Commissie  2.000,00  

  

Evenementencommissie    

  

Kosten organisatie uitje 150,00  

  

Totaal Evenementencommissie  150,00  



  

Totaal Uitgaven   4.075,00

  

Resultaat 2021 2.457,71

Naar spaarrekening   2.457,71


