
Verslag van bestuursvergadering 56 op 24 april 2018 bij de Goudse 

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

Opening 

Verricht door Harry. Rien zal na de vergadering namens het bestuur aan  de rondleiding voor onze leden door de 
Goudse (Chantal de Mos) deelnemen. 

Verslag van bestuursvergadering 55 op 23 januari 2018. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Binnengekomen mededelingen. 

Bij de agenda was een lijst bijgesloten met de binnengekomen info van 29 -01-2018 tot en met 10-04-2018. Er 
zijn verder geen vragen over deze opgave. 

Jaarvergadering(voorbespreking) 

Huib zal aansluitend op de vergadering met de kascontrole commissie de stukken doornemen.  Verder zijn er 
geen bemerkingen. 

Vrijwillige bijdrage 

Er is enige discussie over het feit of er een herinnering gezonden moet worden voor het voldoen van de vrijwillige 
bijdrage. Er zijn leden die wel willen betalen maar het vergeten. Anderzijds zou een herinnering verkeerd over 
kunnen komen. Besloten wordt geen herinnering te sturen . Ons vermogen neemt toe (buffer voor de toekomst) , 
we zullen ons t.z.t. beraden over het handhaven, afschaffen e/o pauzeren van de vrijwillige bijdrage. Met het 
vervallen van de mogelijkheid om lid te zijn van Assurantia kan er wellicht een vraag ontstaan om extra 
activiteiten te organiseren( extra kosten?). 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Aanpassing introductie brief ( mede op verzoek Mauritia): Han heeft concept gemaakt , idem voor het 
ledenformulier. De uitnodiging en het ledenformulier zijn aangepast aan de nieuwe vereisten op privacy gebied. 
Er wordt een aantal kleine penwijzigingen voorgesteld.  Afgesproken wordt dat Han de concepten ter goedkeuring 
en gebruik aan Mauritia zal sturen.  

Opstellen beleid:  Harry en Han gaan hier na de vakantie van Han aan werken , tevens nemen zij ( mede op 
verzoek van Mauritia) de website mee. 

Nu de Goudse regelmatig ons ledenbestand ontvangt voor het versturen van brieven e.d. zal er een 
verwerkersovereenkomst afgesloten moeten worden. We zullen de Goudse vragen (Han) om ons hierbij te 
ondersteunen. 

Punten van overleg met de Goudse 

Volgens de Goudse ziet Zwitserleven geen rol om onze “ex slapers” te informeren over het bestaan van de VGG. 
Huib vraagt zich af wat we eigenlijk met deze groep moeten nu het aantal steeds minder wordt. We gaan toch 
nog eens met de Goudse in gesprek over de visie van Zwitserleven. Harry meent dat het meer een geldkwestie is 
dan een inhoudelijk probleem.  

Bericht van de Goudse ontvangen, wederom akkoord over de indexatie voor de pensioenen van de deelnemers 
voor 01-01-1993.  Indexatie vindt plaats over 2017 (0,7 %) en 2018 ( 0,76 %). De communicatie met de 
deelnemers vanuit Zwitserleven wordt verbeterd. 

Bij een volgend overleg met de Goudse willen we voorstellen dat er een slotgesprek met de gepensioneerde komt 
waarbij betrokkene o.a. gewezen wordt op de mogelijke veranderingen/gevolgen voor korting op verzekeringen, 
fiscale gevolgen enz.  

Voortgang seniorenuitje 



Rien geeft aan dat Doesburg gewijzigd is in Garderen en Terwolde. Komend weekeinde maakt hij kwartier. De 
uitnodigingen worden daarna verzonden. Het programma ziet er leuk uit. 

Bestuurders Aansprakelijk Verzekering 

Han heeft de stukken doorgenomen. Volgens hem zijn de stukken niet compleet. Tevens is er een meldingsplicht 
ten aanzien van wijzigingen in de bestuur samenstelling. Huib zal met Centraal Beheer contact opnemen. 


