
Verslag van de bestuursvergadering 70 van de VGG op 1 maart 2022. 

Deelnemers: Sonja Bok, Rien Molleman,  Han van Leeuwen, Wout Salet(gast), Jan Jaap Sarink en 
Harry Spruijt. 

Opening 

Harry opent de vergadering en is verheugd dat we weer fysiek kunnen overleggen. 

Verslag van bestuursvergadering 69 (17 november 2021) 

Akkoord. 

Binnengekomen mededelingen 

Vanmorgen hebben we bericht ontvangen inzake het overlijden van ons lid de heer Bob van der Laan. 
Harry zal namens het bestuur aanwezig zijn bij de gelegenheid tot condoleren, Sonja zorgt voor 
bloemen en Han plaatst een bericht op de site. 

Bij de agenda voor deze vergadering was een lijst gevoegd met ontvangen berichten van 18-10-2021 
tot en met 16-2-2022. Hier zijn verder geen vragen over. 

Zaken met De Goudse 

Geen openstaande punten. Op de agenda staat nog de introductie van Jan Jaap bij het Bestuur. Idem 
nog voor Wout als hij toetreedt tot ons bestuur.  

Zaken met Pensioenuitvoerders 

Geen openstaande punten. Wij hebben ons bekend gemaakt bij de contactpersoon van LifeSight.  

In kaart brengen gevolgen “Code Rechtstreeks verzekerde regelingen” 

Wij lezen in de code dat onze vereniging het recht heeft om gehoord te worden. Tevens dat de 
uitvoerder aan de verzekerden bekend dient te maken dat er een vereniging van gepensioneerden 
bestaat die hun belangen behartigt. Han zal aan De Goudse vragen hoe zij hier invulling aan willen 
geven. 

Up date lijstje uit te reiken aan nieuwe leden 

Harry zal nagaan of er wijzigingen zijn voor 2022.  

Toepassen solidariteitsfonds 2022 

De aanwezigen zijn akkoord met uitvoering hiervan.  

Organisatie buffet 

Wij kiezen voor 5/5.  

Aanpassen statuten 

Na een eerste overleg tussen Jan Jaap en Han en vervolgens een zoomvergadering met het dagelijks 
bestuur is een mail uitgegaan naar de overige bestuursleden, Peter v.d. Berg en de commissie F&P. 
Op basis van de reacties is er door Han een eerste concept opgesteld dat als bijlage bij de agenda 
was gevoegd.  

Slapers kunnen wij als lid toelaten op basis van artikel 4.4. Zij hebben dezelfde rechten als de overige 
leden. Namens De Goudse voeren wij sociale activiteiten en het jaarlijkse reisje uit, De Goudse kent 
deze service niet voor slapers. De teksten op dit punt kunnen in de statuten  kunnen ongewijzigd 
blijven. 

De verdere route: Han voert de voorgestelde wijzigingen door. Na akkoord bestuur gaat concept voor 
een laatste blik naar Peter v.d. Berg. Hierna overleg met de notaris voor o.a. invoegen WBTR- items. 
Vervolgens voorleggen aan de ledenvergadering. Na akkoord De Goudse informeren en daarna 
definitief opmaken.  



Brief Kamer van Koophandel van 19-10-2022 

Na onderzoek en contact met de Kamer van Koophandel is gebleken dat alle bestuursleden als UBO 
moet worden beschouwd. Han heeft op 10 februari de gevraagde stukken naar de Kamer van 
Koophandel gezonden.  

Jaarlijkse vergoeding aan bestuur en commissieleden 

Jan Jaap stelt een notitie op. 

Regeling Vervroegd Uittreden 

Ontvangen via De Goudse en voor kennisgeving aangenomen.  

Notitie in Goudse organen 

Om de bekendheid van de VGG bij het Goudse personeel te verhogen heeft Han een notitie gemaakt 
die bijvoorbeeld op het interne net geplaatst kan worden.  

Glossy 

De Goudse (CMC) heeft aangegeven in 2022 geen capaciteit te hebben om hierbij te helpen. Harry 
zal bij De Goudse navragen of dit zowel de opmaak als het productieproces betreft. Wat de opmaak 
betreft kent Jan Jaap iemand die dit mogelijk kan verzorgen. Harry heeft een offerte van een derde 
partij voor het productieproces. Harry vraagt De Goudse om financiering als we voor het maken van 
het magazine op derden zijn aangewezen. 

Jaarlijks uitje 

Op dit moment nog geen actie vereist. 

Voorbereiding Jaarvergadering 

Jan Jaap, Harry en Cees Mourits hebben een gesprek gehad over een iets andere opzet van 
boekhouden. Jan Jaap heeft een opzet gemaakt en aan Cees gezonden.  

De ingediende jaarverslagen zijn akkoord. Wat het financieel verslag betreft wordt een jaartal 
aangepast.  

Wat de begroting betreft wordt nog een post toegevoegd.  

Ron Benne krijgt nog de bevestiging dat zijn aanbod om reserve te zijn voor de kascontrole met dank 
is aanvaard. 

Het bestuur is akkoord om de leden voor te stellen ook voor dit jaar geen vrijwillige eigen bijdrage te 
vragen.  

Rien treedt af en Wout stelt zich kandidaat. 

Voor de vervanging van Rien in de evenementencommissie zijn twee kandidaten bekend, Harry zal 
hierop verder actie nemen. 

Rondvraag 

Geen 


