
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 7 juni 2022 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. 

Bijlagen 
Bijgaand treft u aan: 

- de agenda 
- de verslagen 
- de begroting 

Gepensioneerden die over 2021 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 uw 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 mei 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 secretariaat 
Alhoewel u ook zonder melding vooraf de vergadering kunt bezoeken stellen wij het om 
organisatorische redenen op prijs als u uw komst voor 15 mei a.s. aan het secretariaat wil bevestigen, 
bij voorkeur door middel van een e-mail bericht. 

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 2022 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Goedkeuring verslagen 

a. Jaarverslag van de secretaris over 2021 (zie bijlage 1) 

b. Verslag van de algemene 18e jaarvergadering van 9 december 2021 (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  

Rien Molleman treedt af. Wout Salet stelt zich beschikbaar. 

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 2022 

a. Voorstel om in 2022 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen 

b. Begroting 2022 (zie bijlage 7) 

c. Benoeming Kascontrolecommissie 

7. Voortgang bestuursactiviteiten 

8. Aanpassing statuten 

9. Rondvraag 

10.  Sluiting 



Bijlage 1 

Jaarverslag secretaris over 2021 

Het bestuur bestond in 2021 uit Harry Spruijt (voorzitter), Han van Leeuwen (secretaris), Jan Jaap 
Sarink (penningmeester), Rien Molleman (voorzitter evenementencommissie) en Sonja Bok (voorzitter 
sociale commissie).  

Vanwege de steeds terugkerende maatregelen rond het coronavirus werden ook in 2021 de door ons 
geplande activiteiten uitgesteld dan wel volledig afgezegd. Wij hoopten de jaarvergadering die 
normaliter in het voorjaar wordt gehouden alsnog in november te organiseren. Vanwege de 
aangekondigde maatregelen en de aanwezige risico’s in onze doelgroep konden we niet anders dan 
in goed overleg met De Goudse besluiten deze bijeenkomst met aansluitend hapje en drankje af te 
gelasten. Al eerder hadden we het jaarlijkse uitje om dezelfde reden niet door laten gaan. Als 
alternatief werd een feestelijk buffet in december bedacht. Een record aantal deelnemers gaf zich 
hiervoor op. Helaas moesten we ook de stekker uit dit project halen. We zijn als bestuur veel dank 
verschuldigd aan Wout Salet, die vanwege omstandigheden bij Rien Molleman, is ingesprongen en 
ons voortreffelijk heeft ondersteund bij de organisatie van zowel het uitje als het feestelijke buffet. Wij 
hopen dat de inzet hiervoor niet voor niets is geweest en dat we in 2022 alsnog tot realisatie kunnen 
overgaan. 

De jaarvergadering werd met instemming van de leden alsnog, op alternatieve wijze, digitaal 
gehouden. Dit op dezelfde wijze als in 2020. 

Het bestuur vergaderde vier maal, soms via Zoom, waarop we een abonnementje hebben genomen. 
Met het MT van De Goudse werd een fysiek overleg in Gouda gehouden. 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 ook afgelopen jaar de groep gepensioneerden van voor 1993 die geen 
indexering genieten geen toeslag. Het bestuur heeft betrokkenen die hiervoor in aanmerking kwamen 
ter compensatie uit eigen middelen een waardebon gezonden. 

Met behulp van De Goudse is het briefpapier van de VGG aangepast. Verder zijn er voorbereidende 
werkzaamheden verricht voor de implementatie van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
Daarnaast ligt er nog een verzoek van de Kamer van Koophandel met betrekking tot het zogenoemde 
UBO register. De statuten zullen waar nodig aangepast moeten worden. Verder zijn wij in overleg over 
een mogelijk iets andere opzet van onze boekhouding.  

Ook in 2021 is onze vereniging weer bijzonder goed ondersteund door de diverse commissies. Voor 
een beschrijving van hun werkzaamheden verwijs ik graag naar de verslagen van de commissies zelf.  

In het afgelopen verenigingsjaar is van elf leden bekend geworden dat zij zijn overleden. Het bestuur 
en de sociale commissie hebben van onze deelneming betuigd. Er hebben zich elf nieuwe leden 
aangemeld. Per 31 december 2021 waren er 264 leden ingeschreven, waarvan 58 zogenoemde 
slapers (wel bij De Goudse gewerkt en pensioen opgebouwd maar niet bij De Goudse 
gepensioneerd). 

Han van Leeuwen 

https://www.goudse.nl/algemeen/vgg-site


Bijlage 2 

Verslag van de 18e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De 
Goudse op 9 december 2021 digitaal via Zoom. Deelnemers: Sonja Bok, Rien Molleman, Han 
van Leeuwen, Jan Jaap Sarink en Harry Spruijt.  

Inleiding: 

Op 2 juni 2021 hebben de leden van de vereniging een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van 
de Algemene Jaarvergadering te houden op 16 november 2021 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 11 november 2021 is aan de leden een brief gezonden dat vanwege de crisis door het coronavirus 
de vergadering geen doorgang kon vinden. 

Op 18 november 2021 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. Op 
de gezonden stukken is door de heer Salet met een mail gereageerd. Het betreft een verzoek om 
nieuwe leden te attenderen op fiscale aspecten die kunnen spelen bij gepensioneerden die recht 
hebben op een eenmalige uitkering. Dit verzoek is doorgezonden aan de commissie Pensioenen en 
Financiële Zaken met de vraag zo nodig een tekst aan te leveren die opgenomen kan worden in de 
bijlage met tips die nieuwe leden van het secretariaat ontvangen. 

Het bestuur gaat er vanuit dat de leden akkoord zijn met de voorgestelde alternatieve afwikkeling van 
de jaarvergadering.  

Met de brief van 18 november 2021 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 november 2021 
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 11.00 uur. 

Binnengekomen stukken 

Een mail van de heer Salet (zie verder hierboven onder inleiding). De heer Benne bericht ons bereid 
te zijn als reserve toe te treden tot de kascontrolecommissie. Wij maken dankbaar gebruik van zijn 
aanbod. 

Goedkeuring verslagen 

De volgende verslagen worden doorgenomen en goedgekeurd: 

- Jaarverslag van de secretaris over 2020 

- Verslag van de algemene 17e jaarvergadering van 10 november 2020 

- Financieel overzicht 

- Balans 

- Verslag activiteiten Sociale Commissie 

- Verslag Evenementen Commissie 

- Verslag Commissie Pensioenen & Financiële Zaken 



Met betrekking tot presentatie van de financiële stukken hebben wij in de loop van 2021 mails van de 
heer Mourits ontvangen met het verzoek de boekhouding op andere wijze vorm te geven. Een 
delegatie van het bestuur en de heer Mourits zullen hier begin 2022 over in gesprek gaan.  

Kascontrole 

Op 3 mei 2021 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit de heren G.J. Dazler en J.A. Pijnacker 
de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden. Wij bedanken de heren Dazler en Pijnacker voor hun inzet. In 2022 zal de 
commissie bestaan uit de heren Pijnacker en Van Gestel, met als reserve de heer Benne. 

Decharge bestuur 

Door de gegeven stilzwijgende instemming van de leden dechargeert de vergadering het bestuur voor 
het gevoerde beleid. 

Verkiezing bestuursleden. 

Sonja Bok en Han van Leeuwen(secretaris) zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich 
geen tegenkandidaten gemeld. Dit betekent dat beide bestuursleden voor drie jaar zijn herbenoemd.  

Lid van verdienste 

Met algemene instemming is Huib den Uijl benoemd tot lid van verdienste. Huib was vanaf de 
oprichting van de VGG  als bestuurslid in diverse functies actief. Oorspronkelijk wilde het bestuur dit in 
november 2021 met Huib gaan vieren maar vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt dit 
uitgesteld naar 2022. 

Financiën 2021 

Het voorstel van het bestuur om in 2021 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen is akkoord. 

De begroting voor 2021 wordt goedgekeurd. 

Voortgang bestuursactiviteiten 

Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met De Goudse en Zwitserleven. Met de nieuwe 
pensioenuitvoerder LifeSight is een lijntje gelegd. Zoals bekend is De Goudse van mening dat van de 
huidige gepensioneerde meer eigen verantwoording gevraagd mag worden. De VGG zal zich echter 
mede op grond van de oprichtingsakte en het met De Goudse gesloten convenant onverminderd 
blijven inzetten voor het behartigen van de belangen van al onze leden. 

In begin van 2022 zal de informatie op de site weer geactualiseerd worden. Wij zullen doorgaan met 
het publiceren van relevante artikelen en verslagen van onze vergaderingen. 

Het bestuur streeft ernaar de statuten van onze vereniging aan te passen aan de eisen van deze tijd 
onder meer door implementatie van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  

Er is overleg met De Goudse gaande over het uitbrengen van een zogenoemde glossy over de VGG 
en haar leden. 

Wat fysieke contacten met de leden betreft hopen wij in 2022 zowel een ledenmiddag bij De Goudse 
als het jaarlijkse busreisje te kunnen organiseren.  

We proberen in juni weer een fysieke jaarvergadering te houden. 

Rondvraag 

Er zijn geen verdere vragen binnengekomen. Harry sluit de vergadering om 11.45 uur. 



Bijlage 3 

Financieel overzicht betaalrekening ING 2021

Inkomsten 2021  

  

Vrijwillige bijdragen 43,00  

Bijdrage van De Goudse over 2020 6.487,19  

  

Totaal inkomsten   6.530,19

Uitgaven 2021  

Bestuurskosten    

  

Vrijwilligersbijdrage bestuursleden 900,00  

Vrijwilligersbijdrage commissieleden 600,00  

Cadeaubonnen 360,00  

Porti 29,06  

Bankkosten 133,73  

Aansprakelijkheidsverzekering 369,69  

Abonnement Zoom 126,95  

  

Totaal bestuurskosten  2.519,43  

Evenementencommissie    

  

Volgens bijgaand overzicht Bloemetjesrekening  

  

Totaal Evenementencommissie    

Totaal uitgaven   2.519,43



Saldo-overzicht betaalrekening 2021

  

Saldo 01-01-2021 2.329,45  

Inkomsten 6.530,19  

Tussensaldo 8.859,64

Uitgaven 2.519,43

Naar kas bloemetjesrekening 2.000,00

  

Saldo per 31-12-2021 4.340,21

  

Resultaat 2021   2.010,76

Financieel overzicht Zakelijke Oranje spaarrekening 2021
  

Beginsaldo 01-01-2021 23.172,10  

Bonusrente (inmiddels afgeschaft) 0,00  

  

Spaarsaldo per 01-01-2021 23.172,10

  

Geen mutaties 0,00  

  

Eindsaldo per 31-12-2021   23.172,10

Balans per 31-12-2021
  

 credit debet  

Betaalrekening 4.340,21  

Zakelijke Oranje Spaarrekening 23.172,10  

Debiteuren 4.234,00  

Saldo Sociale Commissie 277,63  

  

Totaal 32.023,94  

Eigen vermogen  32.023,94  



Voor rekening van De Goudse
  

Bestuurskosten 2.519,43  

Sociale Commissie 1.757,57  

Evenementencommissie 0,00  

AF: vrijwillige bijdragen -43,00  

  

Totaal voor rekening van De Goudse  4.234,00  



Bijlage 4 

Jaarverslag over 2021 van de sociale commissie 

In 2021 hebben we 72 keer een a0en1e verstuurd, te weten: 

8 x bij het bereiken van de 65e verjaardag 

13 x bij het bereiken van de 70e verjaardag 

20 x bij het bereiken van de 75e verjaardag 

4 x bij het bereiken van de 80e verjaardag 

4 x bij het bereiken van de 85e verjaardag 

2 x bij het bereiken van de 90e verjaardag en 

3 x bij het bereiken van de 95e verjaardag 

3 x bij een 50-jarig huwelijk 

6 x bij een 55-jarig huwelijk 

4 x bij overlijden 

1 x bij ziekte 

3 x een kaart 

1 x een cadeaubon 

Groetjes, 

Sonja 



Bijlage 5 

Verslag activiteiten evenementencommissie 

In 2020 hebben we samen met Zwaluw Reizen besloten het georganiseerde reisje niet door te laten 
gaan in verband met Corona. De reis is uitgesteld tot 2021 in de hoop dat Corona dan geen roet in het 
eten zou gooien. Die hoop bleek tevergeefs, zodat ook in 2021 besloten moest worden de reis met 
een jaar uit te stellen. 

De reis bestaat uit een bezoek aan het chocolade atelier, een boottocht over de Linge met lunch en 
een buffet in Montfoort. 

Omdat nu voor het tweede jaar op rij de reis moest worden uitgesteld en er toch vooral behoefte aan 
contactmomenten is, is in overleg met De Goudse bekeken of er in het gebouw van De Goudse iets 
georganiseerd kon worden. 

We kwamen uit op een ontvangst in het bedrijfsrestaurant met een hapje en een drankje om bij te 
praten en daarna een lopend buffet. In de zomer leek dat goed haalbaar met de toen geldende 
Corona maatregelen. Maar tegen de tijd dat we elkaar daadwerkelijk weer zouden gaan ontmoeten 
werden de maatregelen weer aangescherpt zodat ook het alternatief voor het reisje is uitgesteld. 

Op dit moment houden we de maatregelen en ontwikkelingen in de gaten om zo snel mogelijk alsnog 
iets te organiseren. 

Rien Molleman heeft, na jarenlang lid te zijn geweest van de commissie, aangegeven hiermee te 
willen stoppen.  



Bijlage 6 

Verslag Commissie Pensioenen & Financiële Zaken over 2022 

De commissie bestaat nog ongewijzigd uit de heren Cor Belder, Cees Mourits en Harry Spruijt. 

2021 was een relatief rustig jaar voor deze commissie. We werden wel geconfronteerd met een vraag 
over fiscale consequenties bij het met pensioen gaan van medewerkers die nog een extra regeling 
hebben lopen bij Nationale Nederlanden. Dit betreft dan ex-Tiel Utrecht medewerkers. Deze uitkering 
wordt door De Goudse zelf verzorgd en de vraag luidt of De Goudse de medewerker wijst op de 
fiscale mogelijkheden bij deze uitkering. Als voorlopig antwoord ontvangen wij een ontkenning. Wij 
vinden echter dat De Goudse ook een zorgplicht heeft en wij zullen dan ook dit onderwerp op de 
agenda zetten bij het komend overleg met De Goudse. Op basis van de jaaropgaven van Zwitserleven 
hebben wij De Goudse de vraag gesteld op zij voornemens waren onze indexering aan te passen 
naar het peil van de prijsindex. De brief van Zwitserleven verwijst namelijk naar de mogelijkheid dat 
een oud-werkgever dit doet. De Goudse was enigszins verbaasd over de vraag en kende deze 
opmerking van Zwitserleven niet. Men zou dit verder intern bespreken en helaas hebben wij als 
reactie ontvangen dat De Goudse niet voornemens was dit te doen. Dit was overigens geen 
verrassing voor ons. 

Verder houden wij ons natuurlijk bezig met het verzamelen van relevante berichtgeving over 
pensioenen en aow. Er worden regelmatig links geplaatst op onze website met deze berichten, waarbij 
wij dankbaar gebruik maken van professionele bedrijven, die dergelijke artikelen publiceren. 

Momenteel kijken wij weer naar het up-to-date zijn van de diverse berichten op onze site en waar 
nodig worden deze verwijderd of aangepast. 



Bijlage 7 

Begroting 2022 - VGG

Inkomsten

    

Vrijwillige bijdragen 50,00  

Bijdrage van De Goudse over 2021 4.234,00  

  

Totaal inkomsten   4.284,00

Uitgaven

Bestuurskosten    

  

Vrijwilligersbijdrage bestuursleden 750,00  

Vrijwilligersbijdrage commissieleden 600,00  

Bankkosten 175,00  

Aansprakelijkheidsverzekering 380,00  

Diversen 500,00  

  

Totaal bestuurskosten  2.405,00  

  

Sociale commissie    

  

Bloemen en cadeaubonnen 2.000,00  

  

Totaal Sociale Commissie  2.000,00  

  

Evenementencommissie    

  

Kosten organisatie uitje 150,00  

Muziek tijdens borrel 1.090,00

  

Totaal Evenementencommissie  1.240,00  

  

Totaal Uitgaven   5.645,00




