
Beknopt verslag van bestuursvergadering  58 op 6 november bij de Goudse 

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

Opening: 

Verricht door de voorzitter. 

Verslag van de bestuursvergadering 57 op 3 juli 2018. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Binnengekomen mededelingen 

Bij de agenda was een lijst bijgesloten  van binnengekomen info van  15-06-2018 tot en 
met 25-09-2018. Hier zijn verder geen vragen over. 

Onkostenvergoeding bestuur en commissieleden. 

Huib geeft aan dat de vergoeding is/wordt  voldaan. 

Vrijwillige bijdragen 

Gezien de financiële positie van de VGG besluit het bestuur om de vrijwillige bijdrage per 
2019 te stoppen.  De secretaris  zal onderzoeken  welke acties nodig zijn ( formulieren, 
site enz.). 

AVG 

In augustus van dit jaar hebben de Goudse  en de VGG een verwerkers overeenkomst 
gesloten en   ondertekend.   

Indexering pensioen 

De fin. commissie komt met een notitie over het tot stand komen van de afspraken 
destijds met de Goudse inzake de indexering van het pensioen.  De huidige pensioenen 
kennen een index van 0,761%. Aan het huidige personeel is een voorstel gedaan voor de 
komende 5 jaar : keuze tussen middelloon met 0,16 % of een IDC pensioen .  

Evaluatie uitje 2018 

Al eerder  toegezonden.  We kijken terug op een zeer geslaagde uitgaansdag.   

Organisatie uitje 2019 

De organisatoren willen  graag eerst de promotie dag van Zwaluw bijwonen. Bij de 
uitnodiging die t.z.t.  aan de leden verzonden gaat worden zal aangegeven worden hoe 
rolstoelvriendelijk het uitje zal zijn.  

Bijeenkomst met management Goudse aansluitend aan deze vergadering 

De te bespreken punten worden doorgenomen, zie verder verslag van die bijeenkomst. 

Verder nog: 



Sommige van onze leden sturen berichten bestemd voor de VGG rechtstreeks naar de 
Goudse. Deze berichten worden door de Goudse naar ons doorgestuurd.  We denken na hoe 
we er voor kunnen zorgen dat de leden ons nog meer rechtstreeks benaderen. 

Een aantal dagen geleden heeft de Goudse bericht dat de personeelshypotheek per 1/12 
naar ASR zal worden overgesloten.  De brief roept diverse vragen op.  We zullen de Goudse 
hierover benaderen.  

De site van de VGG gaat door een andere provider ingeregeld worden.  Dit heeft 
consequenties voor de invoer van onze informatie op de site, dit kan niet meer 
rechtstreeks door de personen die wij daarvoor gemachtigd hebben.  De Goudse stelt, als 
oplossing,  voor een bepaald aantal uren hier een medewerker voor ter beschikking. Het 
bestuur  zal een aantal foto’s selecteren voor gebruik als achtergrond  op de vernieuwde 
site.  

De secretaris  zal een voorstel vergader schema 2019 maken.  De vergadering is akkoord 
met 16/4 als beoogde datum voor de jaarvergadering. 


