
Verslag van bestuursvergadering 63 op 21 januari 2020 bij de Goudse 

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

Opening: 

Verricht door Harry waarbij hij aankondigt dat bij punt 10 van de agenda (voorbereiding 
jaarvergadering) een kandidaat is uitgenodigd als mogelijke opvolger van Huib.. 

Verslag van de bestuursvergadering 62 (12 november). 

Over het verslag zijn verder geen vragen, wordt goed gekeurd. 

Binnengekomen stukken. 

Bij de agenda was een lijst gevoegd met ontvangen berichten t/m 9 januari. Naar aanleiding hiervan: 
Han heeft bij de Goudse gecontroleerd of (qua tekst) de juiste begeleidende brief met 
aanmeldingsformulier om lid te worden van onze vereniging wordt uitgereikt, dit blijkt het geval te zijn. 
Huib heeft de premie nota van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontvangen (lichte premie 
verhoging). 

Overleg punten met de Goudse. 

Op 14 november 2020 heeft het bestuur van de Goudse een brief naar het bestuur van de VGG 
gezonden. 
Kernpunten: 
Handhaving standpunt dat voor de pensioenen voor 1993 door de Goudse geen toeslag (index) zal 
worden verleend. 
Goudse zal terughoudend zijn over het betrekken van de VGG bij (nieuwe) pensioenregelingen. 
Idem over het verstrekken van gegevens over (ex) medewerkers die mogelijk recht hebben om lid van 
de VGG te worden. 
Idem over het informeren van de werknemer die met pensioen gaat met welke issues deze (mogelijk) 
te maken krijgt (bijvoorbeeld vervallen lidmaatschap Assurantia, verlaging korting op verzekeringen 
enz.). 
Het bestuur van de Goudse geeft ons voorts in overweging met het behartigen van de belangen van 
de leden te stoppen. 

Wij zijn het op alle fronten oneens met deze uitgangspunten. Het bestuur van de Goudse ziet de 
afspraken die in het convenant tussen de VGG en de Goudse gemaakt zijn over het hoofd. Wij zullen 
een brief naar de Goudse sturen met onderbouwing van onze visie.  

Het bestuur heeft kennis genomen van de uitkomst van de procedure tussen een aantal medewerkers 
en de Goudse inzake de uitvoering van de zogenaamde dakjesregeling. In de pers is een publicatie 
verschenen dat de medewerkers deze procedure gewonnen hebben en dat de Goudse richting de 
werknemers die de procedure zijn aangegaan tot afwikkeling zal overgaan. Harry heeft een 
betrokkene gevraagd of deze uitspraak ook nog gevolgen voor gepensioneerden heeft. Wordt 
vervolgd. 

Lijstje voor “nieuw” gepensioneerden. 

Wij hebben toestemming van de Goudse zelf een lijstje op te stellen met zaken die van belang zijn als 
je gepensioneerd wordt en die aan de nieuwe leden uit te (laten) reiken. 
De commissie F&P zal dit lijstje opstellen. Na overleg met HRM van de Goudse zullen we dit voortaan 
meesturen bij de bevestiging van het lidmaatschap. 

Definitie lid versus ex slaper. 
Het bestuur is conform de reglementen gemachtigd leden toe te laten. In een aantal gevallen is er 
sprake van een grijs gebied of een (ex) werknemer als lid of ex slaper ingeschreven kan worden. Om 
de toetsing voor het bestuur te vergemakkelijken wordt een aantal criteria opgesteld ( Harry). 



Toepassen solidariteitsfonds. 

Het bestuur stelt voor de gepensioneerden van voor 1993 een (vooralsnog) eenmalige compensatie in 
de vorm van een waardebon te verschaffen. Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering zullen de leden 
gevraagd worden als zij hiervoor in aanmerking willen komen zich bij het bestuur te melden zodat wij 
de impact kunnen inschatten.  

Evaluatie uitje 2019. 

Ter aanvulling op het lijstje van de vorige vergadering:  Harry geeft aan dat de bus begeleiders over 
zowel de lijst van de deelnemers van de “eigen” bus als die van de andere bus willen beschikken. 

Uitje 2020. 

Programma ziet er veelbelovend uit. Bij de agenda was de offerte met programma bijgesloten. 
Akkoord is gegeven.  

Voorbereiding jaarvergadering 2020. 

Bij dit onderdeel is een kandidaat aanwezig. Hij is eventueel bereid Huib die aftreedt te gaan 
vervangen als penningmeester. 

De gemaakte jaarverslagen door de secretaris, penningmeester en de commissies worden allen 
goedgekeurd. 
Tevens wordt de begroting goedgekeurd.  

De kandidaat geeft aan de functie te willen uitvoeren, hij heeft nog wel een aantal vragen.  

De verdere procedure is dat het bestuur de kandidaat zal voorstellen bij uitnodiging voor de 
jaarvergadering en dat tegenkandidaten zich kunnen aanmelden. 

Rondvraag 

Geen vragen/bemerkingen.


