
Verslag van de bestuursvergadering 68 van de VGG op 20 juli 2021.  

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

Opening 

Verricht door Harry. Deze vergadering stond oorspronkelijk gepland voor 6 juli op kantoor bij De 
Goudse. Vanwege een plotselinge ziekenhuisopname van onze voorzitter is de vergadering verplaatst 
naar 20 juli bij hem thuis op locatie. 

Verslag van de bestuursvergadering 67 (29 april 2021). 

Akkoord. 

Binnengekomen mededelingen 

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

Afwikkeling uitje 2021/2022 

Afgelopen periode hebben we met Wout Salet (evenementencommissie) overlegd. We zijn tot de 
conclusie gekomen dat mede gezien de aard van het programma er in september van dit jaar nog 
geen uitje voor de leden georganiseerd kan worden. Vermoedelijk is bijvoorbeeld de 1,5 meter regel 
nog van toepassing en binnen het beoogde programma kunnen wij toepassing van deze regel niet 
garanderen. In overleg met Zwaluw Reizen hebben we het volledige programma kunnen doorschuiven 
naar 2022. Een bericht hierover verschijnt ook op onze site. 

Organisatie vervangende activiteit  

Het bestuur is in overleg met de evenementencommissie om als alternatief voor het uitje 2021 dat niet 
door kan gaan een vervangende activiteit te organiseren. De Goudse heeft ons laten weten dat zij dit 
volledig zullen faciliteren. Vermoedelijk zal de activiteit op de dag van de jaarvergadering (16 
november) plaatsvinden. De leden ontvangen nog een brief met nadere informatie over het 
programma. Met dezelfde brief wordt ook uitleg gegeven over het cancelen van het uitje.  

Zaken met De Goudse 

Uit overleg met De Goudse is naar voren gekomen dat uitsluitend werknemers die ten tijde van hun 
pensionering in dienst waren bij De Goudse een brief namens ons secretariaat ontvangen met een 
verwijzing naar de mogelijkheid om lid van onze vereniging te worden. In alle andere gevallen (eerder 
vertrek, regeling enz.) wordt deze informatie niet verstrekt. Op basis van onze statuten heeft echter 
iedere ex-werknemer, die een pensioen uitkering ontvangt, recht op belangenbehartiging door onze 
vereniging. Dit betekent naar de mening van het bestuur dat elke ex-collega op de mogelijkheid 
gewezen dient te worden om lid te kunnen worden van de VGG. Wij zijn in gesprek met De Goudse 
over deze situatie. 

Zaken met Zwitserleven 

Op dit moment geen. 

Afwikkeling solidariteitsfonds 

Betreft beperkte groep leden die een pensioenuitkering ontvangen zonder index en niet langer door 
De Goudse gecompenseerd worden. Ook voor dit jaar heeft het bestuur het besluit genomen het 
solidariteitsfonds van toepassing te verklaren. Naast de ons bekende deelnemers hebben nog drie 
leden zich gemeld. De penningmeester heeft alle betrokkenen inmiddels een waardebon gezonden. 

Voortgang WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) 

Inmiddels heeft het bestuur de nodige info verzameld over deze wet. Onze statuten zullen op een 
aantal punten moeten worden aangepast. Dit dient binnen vijf jaar te worden gerealiseerd. We zijn van 
plan dit in overleg met een notaris te realiseren. We zullen allereerst met De Goudse overleggen. 



Mail 19-6-2021 van Cees Mourits 

De heer Mourits stelt een andere wijze van presentatie van de jaarcijfers voor. De penningmeester zal 
het gesprek met de heer Mourits aangaan.  

Glossy 

We streven er naar deze in 2022 uit te brengen. Wie kan ons hierbij helpen? Er passeren diverse 
namen. Ook zijn er al veel onderwerpen die we in de glossy willen behandelen. We gaan dit idee eerst 
bij het eerstkomende overleg met het management van De Goudse aan de orde stellen. 


