
Verslag van bestuursvergadering 64 op 7 juli 2020 bij De Goudse 

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

Opening: 

Verricht door Harry. Het is de eerste vergadering na de uitbraak van het coronavirus. De 
bijeenkomsten in april (bestuur en jaarvergadering met drankje en hapje) konden niet doorgaan. Deze 
vergadering wordt in de Buizerd gehouden waar vanwege de getroffen maatregelen 4 personen 
aanwezig mogen zijn.  

Verslag van de bestuursvergadering 63 (21 januari 2020). 

Beroepsaansprakelijkheid is Bestuurdersaansprakelijkheid. Onder overleg punten met De Goudse, 14 
november 2020 wijzigen in 2019. Verder akkoord. 

Binnengekomen mededelingen. 

Bij de agenda was een lijst bijgevoegd, bijgewerkt tot en met 24 juni. 

Huib vraagt of de tenaamstelling van een nieuw lid correct is verwerkt, Han kijkt na.  

Zaken met De Goudse. 

Op 10 februari 2020 heeft De Goudse geantwoord op onze brief van 24 januari 2020. Op 28 mei 2020 
heeft een individueel lid dezelfde problematiek bij De Goudse aangekaart. Het betreffende lid heeft 
inmiddels reactie van De Goudse ontvangen. Op hoofdlijnen blijft De Goudse van mening dat de VGG 
zich niet meer met belangenbehartiging bezig  zou moeten houden. Ook wil De Goudse ons niet 
behulpzaam zijn met het verstrekken van ledeninformatie. Tevens handhaaft men het standpunt 
inzake het niet meer willen compenseren van de pensioenen die voor 1993 zijn ingegaan. 

Han zal een vervolggesprek met De Goudse plannen medio september.     

Lijstje met aandachtspunten voor nieuw gepensioneerden. 

Door Harry in overleg met de commissie F&P opgemaakt. Jan Jaap wil graag 
www.mijnpensioenoverzicht.nl toegevoegd hebben. Harry past de lijst aan. De secretaris zal de lijst 
voortaan meesturen bij de bevestiging van het lidmaatschap. Tevens wordt de lijst op onze site gezet. 

Toepassen solidariteitsfonds. 

Een aantal leden hebben zich voor de compensatie aangemeld. Aan de rechthebbenden is een 
waardebon gezonden. Volgend jaar bekijken we de situatie van deze groep opnieuw. 

Uitje 2020/2021 

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus heeft de organisatie in overleg met het bestuur moeten 
besluiten het uitje niet door te laten gaan. Een leuk en veilig uitje kan niet worden gegarandeerd. Het 
uitje is verplaatst naar 2 september 2021. 

Commissies: 

F&P 

Inzake de problemen rond de zogenoemde dakjes regeling hebben wij geen antwoord meer 
ontvangen van een door ons benaderde rechtstreeks betrokkene. Inmiddels hebben wij begrepen dat 
de gevolgen van de uitspraak in de procedure tussen een aantal medewerkers en De Goudse geen 
relevantie heeft voor gepensioneerden zodat wij dit punt van de agenda kunnen afvoeren. 

Onze contactpersoon bij Zwitserleven blijkt al maanden uit roulatie te zijn. De zaken worden nu 
waargenomen door een nieuwe contactpersoon bekend bij het bestuur. Er zijn nog issues rond tijdige 
indexering, jaaropgaven en inhoudingen. Harry is in gesprek.  



Soc. Com. 

Er zijn weer vele blijken van waardering ontvangen van leden die een bloemetje hebben ontvangen 
voor een bijzondere gebeurtenis.  

Brief aan de leden. 

In juni verstuurd met de mededeling dat uitje helaas niet door kan gaan, als kleine pleister op de wond 
een VVV bon en een Bladgoud van De Goudse. 

Jaarvergadering 2020. 

Tot op heden vanwege maatregelen coronavirus niet kunnen houden. We informeren bij De Goudse 
naar de mogelijkheid om een grote zaal te “huren” waar we wellicht met ongeveer 30 personen op 1,5 
meter afstand kunnen vergaderen. In eerste instantie wordt ons daarbij de Flamingo zalen 
aangeboden. In tweede instantie vindt De Goudse het risico mede gezien de leeftijdscategorie te 
groot. Wellicht dat na september de regels versoepelen. Intussen beoordelen we de mogelijkheid van 
een digitale vergadering.   

Het was de bedoeling dat bij de jaarvergadering Jan Jaap Sarink de rol van Huib als penningmeester 
zou overnemen. De leden hebben de stukken daarover ontvangen, er zijn geen tegenkandidaten 
gemeld. Omdat er op dit moment nog geen vergadering gehouden is kan Jan Jaap officieel nog geen 
penningmeester worden. We hebben wel het besluit genomen dat Jan Jaap zo lang deze situatie 
voort duurt de bestuursvergaderingen bijwoont en alle stukken ontvangt. 

Wettelijk gezien worden wij geacht de jaarvergadering dit jaar te houden, wij proberen dit alsnog te 
realiseren. Afhankelijk van hoe we het precies gaan doen volgt ook nog bericht over een bij De 
Goudse te houden extra activiteit. 

Rondvraag. 

Na afloop van de vergadering wordt “alvast” de kascontrole gehouden, later meer hierover.                                                                                      


