
Verslag van de bestuursvergadering 65 van de VGG op 10 november 2020. Vanwege 
maatregelen rond de coronacrisis wordt de vergadering digitaal  via Zoom gehouden.  

Deelnemers: Sonja Bok, Rien Molleman, Han van Leeuwen, Jan Jaap Sarink en Harry Spruijt. 
Afzegging: Huib den Uijl. 

Opening: 

Verricht door Harry. Het is de eerste bestuursvergadering die digitaal wordt gehouden. 

Verslag van de bestuursvergadering 64 ( 7 juli 2020). 

Akkoord. 

Binnengekomen mededelingen. 

Bij de agenda was een lijst gevoegd , bijgewerkt tot en met 23 oktober 2020. Hier zijn geen vragen 
over. 

Zaken met De Goudse 

Op 23 september 2020 hebben Harry, Jan Jaap en Han een digitale vergadering met het MT van De 
Goudse gehouden. Van dit overleg is een verslag gemaakt dat als bijlage bij de agenda was gevoegd. 

Een aantal punten staat nog open. Het bestuur van de VGG heeft aan De Goudse gevraagd een 
toeslag op de pensioenen te verlenen nu de jaarlijkse indexatie niet voldoende is om de prijsstijging 
op te vangen (bron Zwitserleven). Verder heeft het bestuur gevraagd of wij berichten die op 
SharePoint verschijnen en voor onze doelgroep van belang zijn doorgestuurd kunnen krijgen. Han zal 
een herinneringsmail sturen. 

Verder is afgesproken dat wij in onze nieuwe bestuurssamenstelling in 2021 contact met het Bestuur 
van De Goudse zullen zoeken om de afwijkende visies over het onderwerp belangenbehartiging voor 
onze leden nogmaals te bespreken. Mede gezien de reacties van een aantal leden. 

Lijstje met aandachtspunten voor nieuwe leden 

De commissie F&P zal een update verzorgen. Hierna wordt dit ook op onze site verwerkt. 

Commissies: 

F&P 

Over het nieuwe pensioenstelsel en de gevolgen zal de commissie in de toekomst publiceren zodra 
de wetsvoorstellen aangenomen zijn. 

Er lopen nog wat issues bij Zwitserleven o.a. over het UPO, tijdige indexering en vermeldingen op 
mijnpensioenoverzicht.nl. Overigens speelt bij De Goudse zelf ook het feit dat er geen gegevens uit 
pensioenverzekeringen doorgegeven worden op deze site.  

Sociale Commissie 

Alvorens de kroonjaren gepubliceerd worden en de bloemen besteld doet Han nog een extra controle. 

Evenementen commissie 

Voor het uitje voor 2021 is in principe hetzelfde programma gekozen als het niet doorgegane uitje in 
2020. Rien gaat zich samen met Wout met de organisatie bezighouden. Rien gaat de voorwaarden 
van Zwaluw Reizen nog een goed onder de loep nemen met name het punt hoe het bij annulering is 
geregeld. 

Site 

In het eerste half jaar van 2020 zijn 2241 raadplegingen geweest; een mooi resultaat. 

Acties na aftreden Huib en aantreden Jan Jaap 

Zijn al gestart. Melden bij de Kamer van Koophandel en de Bank. 



Algemene Jaarvergadering 2020 

Kan door omstandigheden, niet met de leden fysiek aanwezig, gehouden worden. De leden hebben 
een brief ontvangen dat er een digitale pro forma zitting door het bestuur wordt gehouden. De leden 
hebben de gelegenheid gekregen op de gezonden stukken te reageren. De digitale pro forma zitting 
wordt aansluitend na de bestuursvergadering gehouden. 

Rondvraag 

Han gaat een planning maken voor de vergaderingen in 2021. Voorlopig gaan we voor de  
jaarvergadering van medio april 2021 uit. Afhankelijk van de situatie rond het coronavirus zullen we 
zien of dit haalbaar is. Als er een fysieke jaarvergadering bij De Goudse mogelijk is wordt gevraagd 
ons niet de Zwaan ter beschikking te stellen. 


