
Verslag van bestuursvergadering 60 op 16 april 2019 bij de Goudse. 

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

Opening: 

Verricht door de voorzitter. 

Verslag van de bestuursvergadering 59  op 22 januari 2019. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Binnengekomen mededelingen. 

Bij de agenda was een lijst gesloten van binnengekomen info van 8 januari tot 24 maart. 
Hier zijn verder geen vragen over.   Bij  de penningmeester is een brief van de ING 
binnengekomen inzake het gezamenlijk goedkeuren van betalingen door de 
penningmeester en voorzitter.  De voorzitter neemt de stukken ter bestudering 
( uitvoering) mee. 

Voorbespreking jaarvergadering. 

Ons voorstel inzake het  voor 2019 niet opvragen van de vrijwillige bijdrage: 
Een lid heeft aangegeven  geen voorstander te zijn van het niet innen van de vrijwillige 
bijdrage. Hij meent dat een vereniging altijd contributie zou moeten vragen.  We zullen in 
de jaarvergadering met de leden over de voor en nadelen spreken. 
Als de leden op de jaarvergadering met ons voorstel instemmen zal er dit jaar geen 
verzoek tot betaling naar de leden uitgaan. Indien er toch een bedrag wordt/is 
overgemaakt  zal dit door de penningmeester niet  zondermeer worden terugbetaald. 

De kascommissie zal na de bestuur  vergadering “de boeken” controleren.  
  
Van De Goudse hebben we gisteren een berichtje ontvangen dat de gepensioneerden van 
voor januari 1993 geen toeslag ( indexering) op hun pensioen uitkering zullen ontvangen. 
Nu het werkende personeel  van de Goudse in de toekomst met een sobere regeling te 
maken krijgt acht men het niet opportuun de groep van voor 1 januari 1993 nog te 
compenseren.  Men vraagt om begrip. Vooralsnog kan het bestuur de redenatie niet volgen. 
De kwestie zal in de jaarvergadering besproken worden .  

Beleggen 

De penningmeester  geeft aan dat de huidige rente nauwelijks rendement oplevert.  Is 
beleggen een optie ? Het blijkt dat voor de eerste inleg al snel 25.000,- euro moet worden 
gestort.  We besluiten vooralsnog niet tot beleggen over te gaan. 

Bespreekpunten management de Goudse 

Uit het vorige verslag  en diverse mailwisseling blijkt dat er nog een aantal punten open 
staat met de Goudse.  De mail van gisteren inzake het niet meer verlenen van de toeslag 
voor de groep gepensioneerden van voor januari 1993 komt daar nog bij. 
De lijst met te bespreken punten omvat: 

Brief Zwitserleven aan ex-slapers. 
Exit gesprek. 
Nieuwe pensioenregelingen ? ( voor onszelf : in hoeverre nog belangen behartigen op IDC 
pensioen?) 
Korting op (zorg) verzekering. 



Gevolgen overdracht hypotheek Goudse naar ASR. 
Toeslagverlening  

Plan van aanpak: 

Het dagelijks bestuur zal op korte termijn met de financiële commissie  een aantal van 
bovengenoemde punten doorspreken.  Daarna visie bestuur en overleg  dan wel mailen met 
de Goudse. 

Commissies 

De commissies lijken voldoende bemand.   Het is de bedoeling om na de volgende 
bestuursvergadering de commissie leden uit te nodigen voor een overleg met lunch.  

Voortgang uitje 

De commissie  komt binnenkort met voorstel.   


