
Verslag van de 13e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging Gepensioneerden De 
Goudse op 26 april 2016 in het gebouw van De Goudse (De Zwaan) 

Aanwezig: volgens de presentielijst, inclusief 4 bestuursleden, 26 leden 

1. Opening 
Harry opent de vergadering met een woord van welkom en spreekt zijn waardering uit over 
de grote opkomst ondanks de sombere weersvoorspelling 

2. Ingekomen stukken 
Op enkele afzeggingen (schriftelijk, telefonisch en via de mail) na zijn er geen ingekomen 
stukken. 

3. Mededelingen 
Huib deelt mede dat de nog te benoemen  voorzitter van de Evenementencommissie (Rien 
Molleman) door vertragingen op en omleidingen van het spoor verhinderd is deze 
vergadering te bezoeken. 
Rien heeft aan Huib medegedeeld dat het seniorenuitje op de eerste donderdag in 
september doorgaat. De organisatie daarvan komt komende donderdag rond.  

Harry deelt mede de niet-geïndexeerde pensioenen (de pensioenen van collega’s die vóór 
1993 met pensioen zijn gegaan) over 2014 eenmalig worden verhoogd met 0,7%. Voor een 
toeslag over 2015 zal in het najaar van 2016 een verzoek worden ingediend bij de Raad van 
Bestuur van De Goudse) 

Harry geeft nog eens een overzicht van de kracht zijnde pensioenreglementen bij De 
Goudse. Bij De Goudse wordt gewerkt aan één pensioenreglement met daarbij per groep (8 
groepen) de van toepassing zijnde afwijkende bepalingen.  

Harry deelt mede dat De Goudse akkoord gaat met een z.g. siteletter waarbij onze statuten 
en het huishoudelijk reglement worden aan aangepast aan het opheffen van het 
pensioenfonds en het invoeren van een verzekerd pensioen. Daarmede worden hoge kosten 
voor een notaris voorkomen. 

4. Goedkeuring verslagen 
Het jaarverslag van het secretariaat over 2015 en het verslag van de 12e Algemene 
Vergadering op 14 april 2015, worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en 
daarmede vastgesteld. 

De balans en het financiële overzicht wordt onder dankzegging aan de penningmeester 
goedgekeurd en vastgesteld. Jammer dat het eigen vermogen op de balans en het financieel 
overzicht niet corresponderen. Ben zal  de juiste cijfers via de website bekendmaken. 

Bij de bespreking van het verslag van de Sociale Commissie wordt toegezegd dat de namen 
van de jubilarissen voortaan op de website zullen worden gepubliceerd. 

Bij de bespreking van het verslag van de Evenementencommissie blijkt dat verschillend 
wordt gedacht over het aan boord blijven voor het diner. 

Staande de vergadering leest Ben het verslag van de Kascontrolecommissie voor. De 
Kascontrolecommissie deelt mede dat de boeken in orde zijn bevonden en stelt de 
vergadering voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt met applaus 
aangenomen, waarmede ook het bestuur wordt gedechargeerd (agendapunt 5). 

6. Financiën 



Ben licht nog enkele punten toe. Over de begroting worden verder geen vragen gesteld. 
Wout Salet merkt op dat de noot onder de begroting over  2015 gaat. 

In de Kascontrolecommissie dient Wim Houtenbrink te worden vervangen. Wout Salet biedt 
zich staande de vergadering aan als kandidaat en wordt benoemd. De 
Kascontrolecommissie bestaat derhalve uit de heren Hans Burger en Wout Salet. 

7. Voortgang bestuursactiviteiten 
a. Overleg met De Goudse 

Onlangs is weer een bijeenkomst geweest met Mauritia Moor als vertegenwoordigster van 
het Bestuur van De Goudse. Deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door Harry Spruijt en 
Ben van Bommel, verliep bijzonder voorspoedig  Het management van De Goudse heeft wel 
nog steeds moeite met ons Solidariteitsfonds en hierover is het laatste woord nog niet 
gesproken. Zolang De Goudse evenwel een verhoging financiert van de pensioenen van 
vóór 1993, komt het Solidariteitsfonds niet in actie en is er dus ook geen probleem. 

De Ondernemingsraad kent een klankbordgroep Pensioen. Het bestuur van de vereniging 
blijft geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de pensioenen van de nu nog werkenden (zij 
zijn immers kandidaat voor het lidmaatschap van onze vereniging als zij ook met pensioen 
gaan) en zal dan ook graag bij alle vergaderingen van de klankbordgroep aanwezig willen 
zijn. Cor Belder zal ons dan in die groep vertegenwoordigen. 

b. Zorgdragen organisatie seniorendag 
Zoals reeds opgemerkt verzorgt Rien Molleman het komende seniorenuitje. Omdat nu alleen 
Rien Molleman deel uit maakt van de Evenementencommissie, wordt staande de 
vergadering assistentie gevraagd. Helaas reageert geen van de aanwezigen. Wel heeft Rien 
op de dag van het uitje een assistent nodig op één van de gebruikelijke opstapplaatsen. 

c. Website V.G.G. 
We hebben inmiddels gelezen  dat de vereniging over een website beschikt (http://goudse.nl/
vgg-site.html). Deze website hebben we mede te danken aan de inzet van Waldo Lamme, 
een medewerker van de binnendienst van De Goudse. Daarom hebben we Waldo gevraagd 
even langs te komen. Harry bedankt Waldo voor zijn inzet en overhandigt hem namens de 
vereniging een kadobon. 
De vergadering mist BladGoud, met name de pagina met mutaties in het personeelsbestand. 
In samenwerking met De Goudse wordt naar een oplossing gezocht om de mutaties in het 
personeelsbestand  en ander bedrijfsnieuws, zoals bij voorbeeld verslagen van de 
kwartaalbijeenkomsten via de website kenbaar te maken.  

d. Benoeming Leden van Verdienste 
Het bestuur van de vereniging stelt voor Miep Wessels (ex-voorzitter van de Sociale 
Commissie) en Rinus v.d. Krogt (ex-voorzitter van de Evenementencommissie) vanwege hun 
verdiensten voor de vereniging te benoemen tot Lid van Verdienste. Helaas is Rinus niet 
aanwezig. Ben reikt Miep bloemen uit en een door hemzelf vervaardigde mooie oorkonde, 
die door Miep wordt voorgelezen. Guus van Alphen stelt voor op de website een rubriek in te 
richten  waarin de namen van Ereleden en Leden van Verdienste worden vermeld. 

8. Bestuursverkiezing 
Rien Molleman wordt als bestuurslid benoemd als opvolger van Rinus (voorzitter van de 
Evenementencommissie). Ben maakt bekend volgend jaar als penningmeester te willen 
aftreden. Wij zullen deze vacature op de website bekend maken.   

  

9. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 



10. Sluiting 
Harry sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje, op 
een verdieping lager. 


