
Verslag van de bestuursvergadering 67 van de VGG op 29 april 2021. Vanwege de maatregelen 
rond de coronacrisis wordt de vergadering digitaal via Zoom gehouden. 

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

Opening 

Verricht door Harry. Aanvankelijk stond deze vergadering op 22 april gepland, maar door een 
haperend systeem is het overleg een weekje opgeschoven. 

Verslag van de bestuursvergadering 66 (26 januari 2021). 

Akkoord. 

Binnengekomen mededelingen 

Bij de agenda was een lijst gevoegd, bijgewerkt tot en met 8 april. Hier zijn geen vragen over. 

Zaken met De Goudse 

Op dit moment zijn er geen lopende issues. Zodra de maatregelen rond het coronavirus mogelijk 
maken om weer fysiek te vergaderen, zal er een afspraak met het Bestuur gemaakt worden om Jan 
Jaap Sarink te introduceren. Verder staat het jaarlijkse overleg met het management in oktober 
gepland. 

Zaken met Zwitserleven 

Alle lopende zaken zijn opgelost. 

Toepassen solidariteitsfonds 2021 

De Goudse heeft gepubliceerd dat er over het jaar 2020 winst is gerealiseerd. In principe is dan de 
weg vrij om gepensioneerden met een pensioen zonder index van voor 1993, te compenseren. Omdat 
De Goudse dit niet meer voor haar rekening wenst te nemen, stelt het bestuur voor net als in 2020 het 
solidariteitsfonds toe te passen. De bij ons bekende deelnemers die aan de voorwaarden voldoen 
zullen een waardebon ontvangen. De secretaris informeert de penningmeester hierover die tot 
uitvoering zal overgaan. Ook zal er nog een oproep op de site verschijnen voor deelnemers die vorig 
jaar de aanvraag niet gedaan hebben, maar dit jaar alsnog in aanmerking willen komen. 

Uitje/evenement 2021 

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of het bedachte programma voor het jaarlijkse uitje in 
september kan worden uitgevoerd. Er wordt contact gehouden met Wout Salet van de 
evenementencommissie of uitvoering in welke vorm dan ook mogelijk is. Als het uitje wederom niet 
door kan gaan, overleggen wij met De Goudse over een alternatief programma later in het jaar. 

Aanpassing briefpapier 

De heer Belder had verzocht om de gegevens van onze internetsite op het briefpapier van de VGG te 
vermelden. In overleg met De Goudse hebben we een nieuw sjabloon voor ons briefpapier laten 
aanmaken, waarbij ook aan het verzoek van de heer Belder tegemoetgekomen is. 

Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

Is ook op ons van toepassing. Wet gaat per 1 juli 2021 in. Aanpassing van de statuten, indien 
noodzakelijk mag later plaatsvinden. Jan Jaap en Han hebben lijntjes met andere verenigingen lopen 
om de implicaties voor ons te volgen. Zo nodig zullen wij De Goudse betrekken. Jan Jaap zal bij onze 
aansprakelijkheidsverzekeraar informeren hoe zij naar deze problematiek kijken. 

Forum op onze site 

Wij vragen ons af in hoeverre hier animo van onze leden voor is. Wij denken er aan om de leden er 
nog eens aan te herinneren dat wanneer zij met bepaalde vragen zitten zij die altijd aan het 
secretariaat kunnen stellen. Wij kunnen vervolgens beoordelen wie of welke commissie tot 



beantwoording zal overgaan. Een aantal leden heeft in het verleden al deze weg bewandeld. De 
secretaris neemt e.e.a. mee in de uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering. 

Voorbereiding jaarvergadering 

De vergadering gaat akkoord met de opgemaakte stukken. De secretaris zal de uitnodiging in mei aan 
de leden versturen. De penningmeester zal de komende periode de kascontrole laten plaatsvinden. 

Overdracht van vorige naar huidige penningmeester 

Heeft de afgelopen maanden succesvol plaatsgevonden.  

Financieel overzicht eerste kwartaal  

Jan Jaap geeft een toelichting, de stukken worden akkoord bevonden. 

Vrijwillige bijdrage 2021 

Het bestuur zal op de jaarvergadering de leden wederom verzoeken akkoord te gaan met het niet 
vragen van de vrijwillige bijdrage. Hier op vooruitlopend wordt op de site een aankondiging daarvan 
geplaatst. 

Rondvraag 

We willen graag een eenmalige glossy voor en van onze leden uitbrengen. De komende periode 
denken we na over de realisatie daarvan.  


