
Beknopt verslag van bestuursvergadering 57 op 3 juli 2018 bij de Goudse 

Aanwezig:  Han van Leeuwen, Rien Molleman, Huib den Uijl en Harry Spruijt. 
Afwezig: Sonja Bok (met kennisgeving). 

Opening. 

Verricht door Harry. 

Verslag van de bestuursvergadering 56 op 24 april 2018. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Binnengekomen mededelingen. 

Bij de agenda was een lijst bijgesloten van binnengekomen info van 17-04-2018 t/m  
15-06-2018. Er zijn verder geen vragen over deze opgave. 

Na bespreking van de jaarvergadering van 24 april 2018. 

We zijn verheugd over de mate van opkomst van de leden. 

Wim Houtenbrink had tijdens de bijeenkomst opgemerkt dat de bestuurskosten de vorige 
periode 1000 euro hoger waren als bij de lopende begroting.  Huib geeft aan dat het 
verschil zit in een extra reserve die was opgenomen door de vorige penningmeester. Deze 
extra reserve was niet nodig en keert daarom in het lopende jaar niet meer terug.   

Implementatie van de AVG. 

Op de site van de VGG is per 28/5 de volledige privacy verklaring  opgenomen.  Bij de 
plaatsing hiervan maar vooral bij het tot stand komen hebben wij veel  hulp van Guus  
gehad waarvoor hij nadrukkelijk is bedankt.  Han zal de privacyverklaring nog uit de site 
isoleren zodat dit ook als algemeen privacy statement van de vereniging gebruikt kan 
worden. Bij de volgende jaarvergadering zal een voorstel tot aanpassing van het 
huishoudelijk regelement op dit punt worden voorbereid en voorgelegd. Guus heeft  de 
meest recente versie van de statuten en het huishoudelijk regelement  op de site gezet. 
Han zal het addendum op het regelement wat vorig jaar van kracht is geworden ook nog 
ter publicatie aan Guus doorzenden. 

Verder zijn er door de secretaris een nieuwe introductie brief en nieuwe ledenformulieren  
ontworpen die  door het bestuur zijn goedgekeurd.  De Goudse heeft bericht dat de nieuwe 
brief en het relevante ledenformulier aan “nieuw” gepensioneerden  wordt uitgereikt. De 
nieuwe formulieren voor direct gepensioneerden en de zogenaamde ex slapers zijn op de 
site van de VGG gezet met verklarende tekst. 

De Goudse kan op grond van de AVG niet zondermeer de namen van werknemers die in en 
uit dienst zijn gegaan doorgeven aan de VGG. De betreffende rubriek is dan ook voorlopig 
stil gezet , ook hier met een verklarende tekst.  Bij het eerst komende overleg met de 
Goudse zetten we dit punt nog wel op de agenda in verband met werknemers die geen 
bezwaar hebben tegen doorgeven van de gegevens aan de VGG. 

De VGG heeft aan de Goudse gevraagd zogenaamde verwerkersovereenkomsten op te 
stellen. Dit omdat wij Goudse medewerkers informatie verstrekken over onze leden 
teneinde uitnodigingen e.d. te kunnen versturen en tevens om onze site te hosten.  
Momenteel zijn wij in afwachting van berichtgeving hierover van de Goudse ( CMC).  



Brief Zwitserleven aan de “groep voor 1-1-93” bij toekennen jaarlijkse index. 

Van de Goudse concept ontvangen hoe deze brief aan de genoemde leden er uitziet.   
Is een duidelijke en nette brief geworden.  

Voortgang jaarlijkse uitje 

Rien geeft aan dat de voorbereiding prima verloopt.   Op dit moment hebben zich al 94 
personen aangemeld.   


