
Verslag van de bijeenkomst met het management op 21 november 
2017 (op locatie bij de Goudse) 

Aanwezig: Mauritia Moor, Harry Spruijt, Huib den Uijl en Han van 
Leeuwen. 

Communicatie door Zwitserleven (pensioenen voor 1 januari 1993) 

Harry overhandigt aan Mauritia een voorbeelduitdraai, die 
gepensioneerden van Zwitserleven ontvangen, bij toekenning van 
indexatie door de Goudse. Dit is een vrij algemeen opgesteld vast 
bericht waaruit voor de betrokkenen geen duidelijke info te halen valt. 
Harry stelt voor gezamenlijk te beoordelen hoe de info verstrekking 
(inhoudelijk) verbeterd zou kunnen worden. Mauritia geeft aan dat de 
Goudse niet altijd weet wat er precies gecommuniceerd wordt. Zij zal 
Madeline Markus, medewerkster van HRM, die de contacten met 
Zwitserleven onderhoudt, verzoeken met Zwitserleven te overleggen, 
wij horen nader. 

Assurantia 

Gepensioneerden hebben van Assurantia bericht ontvangen  dat zij per 
2018 geen lid meer kunnen zijn. Het bestuur van de V.G.G. vraagt zich 
af hoe de Goudse over deze zaak denkt. Mauritia geeft aan dat de 
Goudse niet zelf met dit standpunt is gekomen maar wel dat Assurantia 
de Goudse om haar mening gevraagd heeft. De Goudse heeft geen 
problemen met de visie van Assurantia. Mauritia adviseert ons, omdat 
de diverse argumenten nog niet helder zijn, met Assurantia in gesprek 
te gaan. De Goudse heeft geen bezwaar tegen een andere oplossing. 

Seniorenuitje 

Harry geeft aan dat dit wederom een zeer geslaagde dag was. Marcel 
Moons was namens de Goudse bij het diner aanwezig. Harry geeft aan 
dat de bijdrage (speech) van Marcel wat dieper had mogen gaan. De 
gepensioneerden horen graag hoe het met de Goudse gaat. Afgesproken 
wordt dat bij organisatie van het volgende uitje vooraf met het 
secretariaat goed wordt overlegd wat de wensen op dit gebied zijn. 



Wijzigingen bestuur V.G.G. 

Ben van Bommel is afgetreden als penningmeester. Zijn taken worden 
door Huib overgenomen. Han is de nieuwe secretaris. Op dit moment 
worden de nodige plichtplegingen geregeld ( Bank, KVK). Op korte 
termijn zal de volledige overdracht van werkzaamheden plaatsvinden. 

Website e.d. 

Het doorlinken van nieuws over de Goudse is een puntje van aandacht. 
Kennisnet is vernieuwd. Harry zal nog eens met “de PR mensen” van de 
Goudse overleggen omtrent de mogelijkheden. De aandacht wordt nog 
gevestigd op de facebook pagina van de Goudse.  

Mededelingen namens de Goudse 

De kans bestaat dat er dit jaar geen NJ receptie zal worden gehouden. 
In de plaats daarvan komt een feest dat niet voor de gepensioneerden 
toegankelijk zal zijn. 

Het Bestuur van de Goudse wordt uitgebreid naar 5 personen. 
Vermoedelijk zal dit per december 2017 rond zijn. Er komt een apart 
aandachtsgebied voor ICT/Innovatie. 

“ Ex slapers” 

Huib geeft aan dat er geen duidelijk inzicht in deze groep bestaat. 
Betrokkenen kunnen wel lid worden van de V.G.G. maar “wij” weten 
vaak niet wie dit zijn. Op dit moment is niet bekend hoe de start  brief 
er uitziet die Zwitserleven aan deze groep stuurt. Zou in een dergelijke 
brief vermeld mogen /kunnen worden dat de V.G.G. bestaat ? Dit 
actiepunt lag al bij Jaap Montijn, Mauritia zal, nu de contacten  met 
Zwitserleven door Madeline gedaan worden aan haar vragen dit verder 
te behandelen. 

Niet- geïndexeerde pensioenen (voor 01=01-1993) 

Staande de vergadering wordt het verzoek gedaan aan de Goudse om 
ook over 2017  de index toe te passen. Mauritia geeft aan dat na 
bekend wording  van de resultaten , dus in 2018, hierover een 
beslissing wordt genomen. 



Rondvraag 

Harry heeft een zogenaamd Kort Nieuws bericht ( opgesteld door Jan 
Klein) ontvangen.  Betreft het hier een bewust toesturen aan de 
voorzitter van de V.G.G. in het kader van nieuwsvoorziening ? Of is dit 
een bericht in de hoedanigheid als verzekerde ? (Han is ook bij de 
Goudse verzekerd maar heeft dit bericht niet ontvangen). Harry 
informeert bij Jan. 

Bij de V.G.G. is een verzoek binnengekomen voor een rondleiding door 
het gebouw van gepensioneerden. De Goudse beoordeelt nog of deze 
activiteit past. Mogelijk is het een idee deze te koppelen aan dezelfde 
dag als de jaarvergadering van de V.G.G die vermoedelijk medio april/
mei gehouden zal worden (wij horen van Mauritia of een “rondgang” 
gehouden kan worden). 

Er is een verzoek binnen gekomen of de V.V.G. ook de belangen 
behartigt van gepensioneerden in het kader van een door hun zelf bij 
de Goudse aanvullend gesloten pensioen voorziening?  Antwoord V.V.G 
en Goudse: nee. 


