
Verslag van bestuursvergadering 55 op 23 januari  2018 bij Han 

Aanwezig:  Sonja Bok, Han van Leeuwen,  Rien Molleman, Huib den Uijl en Harry Spruijt. 

Opening 

Verricht door Harry ( die na zijn knie operatie in december  met een kruk als wapen en 
met “ingehuurde” chauffeurs vandaag als vanouds de vergadering kon leiden) 

Verslag van bestuursvergadering 54 van 28 februari  2017 . 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

Mededelingen en ingekomen stukken ( zie ook de bijlage met de mail van 22 januari door 
Huib aan de overige bestuursleden gezonden). 

Naar aanleiding hiervan: 

We praten nog even na over de beslissing van het bestuur van Assurantia om geen 
gepensioneerden meer als lid te accepteren.  Het blijft jammer dat er geen opening werd 
geboden om tot een oplossing te komen.  Op dit moment ondernemen wij geen verdere 
acties. 

In plaats van een NJ receptie ( waar normaliter ook de gepensioneerden welkom zijn) is er 
deze maal  door de Goudse een feest voor de werkenden in het Sparta stadion gehouden.  
Het is nog niet duidelijk of dit structureel  zal worden. 

Harry overhandigt een ontvangen dankbetuiging naar aanleiding van onze betrokkenheid na 
het overlijden van Ruud Hoogsteder. 

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 17 oktober. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het verslag: 

Harry heeft nog een korte reactie van Cor Belder ontvangen  dat hij geconstateerd heeft 
dat de actie die genomen is naar aanleiding van vragen rond de “AOW regeling bij 
samenwonen “  niet op de jaarvergadering is benoemd.  

Verslag van de bijeenkomst met het management van de Goudse op 21 november 2017. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Het valt op dat de Goudse nog niet gereageerd heeft op de openstaande punten.  Han 
zal( na inzage door de andere bestuursleden) een mail sturen aan Mauritia met het verzoek 
om reactie.  Tevens zal gevraagd worden of de Goudse nog behoefte heeft aan een 
voorjaarsoverleg.  Zo nee dan is er een voorstel om het najaarsoverleg op 6 november in 
de middag te houden.  We kunnen dan zelf in de ochtend onze bestuursvergadering 
houden. Tevens in deze mail aangeven dat wij aannemen dat zodra er nieuws is over de 
niet geïndexeerde pensioenen wij dit zullen vernemen. 

Voortgang organisatie seniorenuitje 2018. 



Rien geeft aan dat het uitje voor 6/9 op het programma staat.  De organisatoren richten 
zich op een reisje richting Doesburg.  De plannen worden enthousiast ontvangen, later 
meer. 

Planning vergaderingen 2018  

De jaarvergadering  staat gepland op 24 april om 14.00 uur in de Flamingo zaal gevolgd 
door een borrel vanaf 15.00 uur in de kleine patio.  

Op zelfde dag hebben wij ter voorbereiding een bestuursvergadering om 11.00 uur in de 
Buizerd ( tot 12.30 uur ). 

Ter voorbereiding op de jaarvergadering zal iedereen zijn/haar (jaar) verslag, begroting 
enz. uiterlijk voor 9/2 aan Han zenden.  

Afhankelijk van de input zal beoordeeld worden of er tussen februari en april nog een 
extra(dagelijks?)  bestuursvergadering ingepland moet worden.  

Han zal de goedgekeurde stukken tijdig aan Rob de Jong sturen met het verzoek deze aan 
onze leden te versturen . 

De volgende bestuursvergadering na de jaarvergadering wordt gepland voor 3/7 om 11.00 
uur. 

Wat verder ter tafel komt 

Rien heeft vrijwilligerswerk op dinsdagen aanvaard. Omdat dinsdag onze enige 
vergaderdag lijkt te zijn kan hier niet makkelijk mee geschoven worden. Rien kan indien 
tijdig bekend nog wel  wat regelen. 

Han zal Guus vragen de data voor de jaarvergadering en het senioren uitje onder 
voorbehoud vast op de site te plaatsen.  

Harry neemt nog contact met Waldo op voor de huidige status van het berichtenverkeer 
van de Goudse richting onze site. 

De overdracht van de werkzaamheden van Ben naar Huib en van Huib naar Han loopt.  
Afgesproken wordt dat mede gezien de beperkte opslag mogelijkheden bij Han enerzijds 
en het beschikbaar zijn van digitale versies anderzijds dat Huib ruim mag schonen alvorens 
de info naar Han overgaat. Het is van belang dat originele stukken rond de oprichting en 
stukken van hetzelfde niveau alsmede notulen van de laatste jaren wel over gaan.  
Inschrijf formulieren e.d. zullen nog bij Huib bewaard blijven.  De digitale ledenlijst is 
over naar Han.  Han zal regelmatig de geschoonde ledenlijst doorzenden aan de 
bestuursleden.  Als leden om ledenlijsten vragen zonder duidelijk doel  zullen we op grond 
van de privacy hier afhoudend in zijn.


