
Verslag van bestuursvergadering 61 op 9 juli 2019 bij de Goudse. 

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

Opening: 

Verricht door Harry die tevens  Rob de Jong en Waldo Lamme vraagt bij onze  vergadering  
langs te komen.  Harry spreekt de heren toe en bedankt  ze voor hun inzet voor de VGG.  
Rob geeft aan dat voortaan het inschrijfformulier voor het jaarlijkse uitje ook “ online” 
ingevuld zou kunnen worden. 

Verslag van de bestuursvergadering 60 op 16 april. 

Rien merkt ten aanzien van het onderwerp beleggen op dat hij positieve ervaringen heeft 
met Dexxi.nl , dit ter info. Hij begrijpt het  in de vorige vergadering genomen besluit  
vooralsnog niet tot beleggen over te gaan. 
Het verslag  wordt goedgekeurd. 

Binnengekomen mededelingen. 

Bij de agenda was een lijst gesloten van binnengekomen stukken  van 1 april tot  4 juli. 
Aanvullend deelt Han nog mee dat op verzoek van de Goudse in het voorjaar een controle 
op de juistheid van de gegevens op onze site heeft plaatsgevonden.  Naast het web team 
hebben Harry en Han hier ook aan bij gedragen. Er is een aantal  items aangepast.  De 
controle zal elk half jaar plaatsvinden. 

Evaluatie jaarvergadering. 

Harry spreekt zijn tevredenheid over het verloop van de jaarvergadering uit.  

De volgende zaken moeten we nog invulling geven: 

De vergadering heeft gevraagd om na te gaan of er naast het jaarlijkse uitje nog een 
andere activiteit georganiseerd kan worden. Aan Rien wordt gevraagd of de activiteiten 
commissie hier over na wil denken en zo nodig met een voorstel  kan komen. 

Besluiten over het al dan niet vragen van een  vrijwillige bijdrage over 2020 ( door naar 
volgende vergadering). 

Eventuele vervolgacties richting de groep gepensioneerden van voor 1 januari 1993 
( vooralsnog gaan we eerst met de Goudse in gesprek over het besluit voor deze groep 
geen toeslag meer te verlenen). 

Overleg commissies. 

Tijdens de vergadering  ontvangen wij de leden van de commissies te weten Hans Verkaik, 
Guus van Alphen, Wout Salet, Els Brugman en Cor Belder.  
Harry verwelkomt iedereen en bedankt  voor het werk wat gedaan wordt. Het doel voor 
deze lunch bijeenkomst is elkaar beter leren kennen. Het bestuur is verder  benieuwd of er 
nog vragen, suggestie e.d. zijn.  Cor geeft aan dat de commissie F& P niet compleet is .  
Harry geeft aan dat hij al een kandidaat gepolst heeft .  Het bestuur moet hier  fiat aan 
geven en dan kan de verdere procedure in werking treden.  Cor geeft aan dat naar zijn 
mening diverse gepensioneerden eenzaam zijn.  Het zou een taak voor de  F&P commissie 
kunnen zijn om op uitnodiging steun te verlenen.  Cor geeft aan dat in plaats van 
een( extra) activiteit , ook  aan korting bonnen o.i.d.  gedacht kan worden ( sommige 
leden wonen zover weg dat deelname aan een activiteit geen optie is).  Wout die de 
organisatie van het uitje 2019 verzorgt  heeft nog wat vragen van organisatorische aard.  



Harry en Han zullen weer als bus begeleider optreden.  Onder dankzegging verlaten de 
commissie leden de vergadering. 

Te bespreken zaken met de Goudse. 

Het lijstje staat al in het verslag van de vorige vergadering.  Voordat we actie richting de 
Goudse gaan nemen is er  vanmiddag nog een overleg van het dagelijks bestuur met Cor 
Belder. 
   
Rondvraag. 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 


