
Verslag van het overleg met het management op 23 september 2020 (digitaal via Zoom) 

Deelnemers: Mauritia Moor, Hicham Belali, Han van Leeuwen, Harry Spruijt en Jan Jaap Sarink 

Jaarvergadering VGG 

Vanwege het coronavirus wordt er dit jaar geen jaarvergadering op locatie bij De Goudse gehouden. 
De extra activiteit, mede ter compensatie van het uitgestelde jaarlijkse uitstapje, gaat uiteraard ook 
niet door. De vereniging stelt de leden voor de jaarvergadering op alternatieve wijze te houden. De 
Goudse heeft begrip voor dit besluit. 

Introductie Jan Jaap Sarink 

Er volgt een korte uitleg over de deelname van Jan Jaap aan dit overleg. Het bestuur stelt de leden 
voor Jan Jaap te benoemen als penningmeester. Dit moet nog officieel bekrachtigd worden maar Jan 
Jaap is alvast betrokken bij vergaderingen. 

Zwitserleven 

Onze vaste contactpersoon bij Zwitserleven is al een tijdje ziek en inmiddels is er een vervanger 
benoemd. Er staan nog een aantal issues open maar het tempo van beantwoorden gaat niet snel. Wij 
houden de vinger aan de pols. 

Uit door Zwitserleven gezonden informatie blijkt dat de pensioenen ondanks de jaarlijkse indexatie van 
0,761 niet mee stijgen met de prijzen. De werkgever kan besluiten hiervoor een toeslag te verlenen. 
De voorzitter vraagt aan de Goudse hiertoe over te gaan (actie MT De Goudse). 

Ontwikkelingen De Goudse 

Door het coronavirus werken heel veel collega’s thuis. Dit geeft een andere dynamiek maar via video 
verbindingen kan er goed worden overlegd. Zakelijk gezien is er sprake van uitbreiding van de Leven-
activiteiten bijvoorbeeld de overname van De Leidsche Verzekering Maatschappij (inclusief 
personeel). 

Exit lijstje 

Nieuwe leden van de VGG ontvangen van de secretaris een lijstje met van belang zijnde punten na 
pensionering. Dit lijstje staat ook op de website. Het is de bedoeling dat de informatie aangepast wordt 
wanneer er zaken veranderen. Mede in dat kader heeft de VGG interesse in berichten die ook voor 
(toekomstige) gepensioneerden van belang zijn en op SharePoint worden gezet. Kunnen deze 
berichten naar ons doorgezet worden? (actie MT De Goudse). 

Belangenbehartiging 

Het Bestuur van De Goudse heeft ons in overweging gegeven om de functie van belangenbehartiger 
voor onze leden te stoppen. Ons bestuur is echter van mening dat uit de dagelijkse praktijk blijkt dat 
de leden onze steun op dit punt nodig hebben. Tevens kunnen wij door centralisatie kennis nemen van 
issues die anders “verborgen” zouden blijven. Wel gaat het wat ons betreft minder om persoonlijke 
advisering maar meer om op weg helpen van de leden. Dit is ook geheel in overeenstemming met de 
statuten en het met De Goudse gesloten convenant. 

Korting op collectieven 

Het lijkt erop dat  deze kortingen in de toekomst niet meer gegeven mogen worden. Het is bij De 
Goudse op dit moment nog niet duidelijk wat dit voor de personeelskortingen gaat inhouden. 

Vervanging contactpersoon voor onze financiële zaken 

De contactpersoon is met pensioen en de taken worden intern herverdeeld. Vooralsnog kunnen wij 
eventuele vragen op dit vlak aan de ons bekende namen doorgeven. 

Afsluiten overleg 

Met dank aan de deelnemers wordt dit overleg afgesloten in de hoop dat we elkaar de volgende keer 
weer fysiek kunnen ontmoeten. 


