
Verslag van bestuursvergadering 62 op 12 november bij de Goudse. 

Opening: 

Verricht door Harry waarbij hij Wout Salet verwelkomt die bij  de eerste agenda punten aanwezig zal 
zijn.  

Evalua.e uitje 2019. 

We vinden dat het een leuk en goed georganiseerd uitje was. Wout beaamt dit maar  benoemt een 
aantal punten waar hij tegen aan gelopen is.  Zonder communica?e vooraf werd hij bij het museum 
geconfronteerd met een andere rou?ng van de groepen.  Bij het diner in de avond moesten we 
plotseling op verzoek van de chauffeur vertrekken terwijl hier een andere afspraak voor gold. Ten 
behoeve van een deelnemer was aan Zwaluw Reizen gemeld dat er  een voorziening nodig was, dit 
gaf op het vertrekpunt echter de nodige commo?e nu de chauffeur aangaf daar niets van te weten en 
er in principe geen voorziening aanwezig was. Door hulp van een medereiziger  kon het probleem 
worden opgelost.  Wout zal deze punten met Zwaluw reizen bespreken.  Deze organisatorische 
punten vormen geen beletsel om verder met Zwaluw reizen te gaan. 

Verdere punten: 

In 2020 online aanmelden mogelijk  
Parkeren surfplas verduidelijken 
Aanspreken deelnemers die zonder afzeggen niet op komen dagen?? (onnodige kosten) 
Contact gegevens van onze organisa?e op uitnodiging 
Bij deelname beves?ging,  noemen dat de aanmelding  1 of 2 personen  betreR 
Vraag: kunnen ex slapers al dan niet tegen (deel) betaling mee met uitje ?? ( Harry maakt no??e, ook 
in rela?e tot of en wie van de slapers kunnen volwaardig lid worden ?) 
Ac?ever gedeelte ? 

Uitje 2020 

Wout heeR al een basis idee.  Voorgestelde datum:  3 september(aUankelijk van de beschikbaarheid 
van de gekozen loca?es). 

Organiseren nevenac.viteiten. 

Zien er nog niet veel heil in.  Voor welke groep, welke regio . Veel  werk voor kleine groep die hier 
wellicht gebruik van willen maken. ? Mogelijk wel ondersteunen als een groep zelf wat wil 
organiseren ? Wout verlaat de vergadering. 

Verslag bestuursvergadering 61. 

Er zijn geen verdere vragen, verslag wordt goedgekeurd. 

Binnengekomen/uitgaande stukken t/m 23 oktober, lijst was bij de agenda gevoegd. 

Geen verdere vragen. 

Vaststellen jaarlijkse vergoeding bestuur/commissies. 

Huib geeR aan geen reden te zien de bedragen te wijzigen.  Aparte (reis) kosten kunnen bij de 
penningmeester gedeclareerd worden. Huib gaat de betalingen deze week verzorgen. 



Vaststellen eigen bijdrage voor 2020. 

Huib stelt voor dezelfde regeling als voor 2019 toe te passen. Akkoord. ( Han kijkt na of dit nog ac?es 
genereert op de site). 

Solidariteitsfonds. 

Gezien het feit dat de discussie(inzake index voor de “93”groep) met de Goudse nog loopt , 
doorschuiven naar de volgende vergadering. 

Benoeming C. Mourits. 

Op  6 november hebben Harry en Han een “intake” gesprek met  Cees gehad.  Cees is bereid in de 
commissie F&P  zi`ng te nemen als opvolger van Ron de Jongh.  Het bestuur gaat akkoord met zijn 
benoeming .   

Evalua.e gesprek delega.e dagelijks bestuur VGG/commissie Financiën-Pensioenen met het Bestuur 
van de Goudse op 6 november. 

Op 19/11 is er nog het jaarlijkse gesprek tussen het dagelijks bestuur van de VGG en HRM van de 
Goudse.  Wij hopen dan duidelijkheid te krijgen over een aantal onderwerpen die aan de orde gesteld 
zijn.  Apart verslag hiervan volgt nog.  Het was een posi?ef gesprek met het Bestuur van de Goudse. 
De gepensioneerden en de VGG worden zeer gerespecteerd en gewaardeerd.  Er zijn wel minder 
contactmomenten door de algehele verzakelijking waarbij de Goudse met minder medewerkers zich 
meer concentreert op het verzekeringsgedeelte.   

Evalua.e gesprek delega.e dagelijks bestuur VGG/commissie Financiën met Zwitserleven. 

Op 6 november gehouden met Zwitserleven.  Een lid van onze vereniging had geconstateerd dat niet 
over alle aanspraken de toeslag  door ZW was toegepast. ZW heeR daarop een check op het volledige 
bestand gedaan en geconstateerd dat bij meerdere personen deze fout was ontstaan en is tot 
rec?fica?e overgegaan.  Leden hebben aangegeven dat er problemen zijn met juistheid van de info 
op de UPO en de wel of juist niet toegezonden gegevens, wordt verder uitgezocht.  Sommige leden 
hebben info van ZW op briefpapier van Allianz ontvangen, ook dit wordt uitgezocht.   

Voorbereiding gesprek met MT de Goudse op 19 november. 

In de bespreking met het Bestuur op 6 november zijn al een aantal punten de revue gepasseerd die 
nu verder op 19 november aan de orde komen zoals betere info verstrekking door de Goudse en 
Zwitserleven  aan de VGG.  Navraag bij de autoriteit leert dat dit binnen de wegelijke kaders mogelijk 
moet zijn. Verder heeR de secretaris een lijstje met te bespreken issues  aan het MT van de Goudse 
gestuurd. Een verslag van de bespreking volgt . 

Lidmaatschap ex slapers. 

Het blijR las?g een correcte scheidslijn aan te brengen wanneer iemand recht heeR op een volledig 
dan wel  beperkt lidmaatschap.  Vooralsnog volgen wij de strikte lijn ( pensionering bij de Goudse als 
kader om volwaardig lid te kunnen worden), met daarbij uitzonderingsregels door het bestuur te 
bepalen.  Mogelijk kan hier anders naar gekeken worden, Harry stelt een memo ter bespreking op. 

Jaarvergadering 2020 

Harry is aRredend en wil zich graag nog een periode beschikbaar stellen. Huib geeR aan dat gezien 
zijn leeRijd en condi?e het ?jd wordt het stokje over te dragen. 



 


