
Verslag van de 14e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging Gepensioneerden De 
Goudse op 17 oktober 2017 in het gebouw van De Goudse (De Zwaan) 

Aanwezig (volgens de presentielijst): inclusief 6 bestuursleden 24 leden 

1. Opening 
Harry opent deze uitgestelde jaarvergadering met een woord van welkom en deelt mede de 
vergadering wellicht niet volledig te kunnen voorzitten in verband met een afspraak in het 
ziekenhuis. Huib of Han zullen het leiden van de vergadering dan overnemen.  
Harry komt terug op de noot in de uitnodigingsbrief d.d. 11 augustus 2017, waarin een 
verhoging van de niet-geïndexeerde pensioenen van vóór 1 januari 1993 wordt 
aangekondigd. Harry uit zijn ongenoegen over het tijdstip en de wijze waarop de verhoging 
door Zwitserleven aan de betrokkenen is medegedeeld. Al in het voorjaar van 2017 is door 
het management van De Goudse besloten de pensioenen van vóór 1 januari 1993 met 0,6 % 
per 1 januari 2017 (met terugwerkende kracht) te verhogen. Afgesproken was dat 
Zwitserleven deze verhoging bekend zou maken. Door misverstanden tussen De Goudse en 
Zwitserleven is deze verhoging pas na lang aandringen in augustus j.l. bekendgemaakt op 
de bij Zwitserleven bekende wijze. In de aankondiging is dan ook geen percentage genoemd 
en ook geen data. Wij zullen hierover nog met het management van De Goudse 
communiceren.  
Over welke termijn de compensatie wordt verstrekt bestaat geen duidelijkheid. Het bestuur is 
van mening dat dat niet zo belangrijk is zolang deze compensatie maar wordt verstrekt. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Buiten bovenomschreven mededeling zijn er geen mededelingen. De ingekomen stukken 
bestaan enkel uit afzeggingen. 
  
3. Goedkeuring verslagen 
Het jaarverslag van het secretariaat over 2016 en het verslag van de 13e Algemene 
Vergadering d.d. 26 april 2016 worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd 
en daarmede vastgesteld. Jan van Kasteel merkt op dat Rob Werkhoven is overleden. 

De balans en het financiële overzicht worden onder dankzegging aan de penningmeester 
goedgekeurd en vastgesteld. In het financieel overzicht wordt de website zowel onder pt. 2 
als onder pt. 7 genoemd. De verantwoording onder pt 2 is al voldoende.  
Aan bloemen e.d. is  € 1.536,98 uitgegeven. 

Het verslag van de Sociale Commissie wordt goedgekeurd en vastgesteld. Huib merkt op 
dat hij nog wel eens wordt benaderd met de vraag waarom geen bloemen zijn uitgereikt 
terwijl wel een belangrijk jubileumjaar is bereikt. Dan blijkt dat betrokkene bij de aanmelding 
als lid van de vereniging heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de activiteiten 
van de Sociale Commissie. Deze omissie kan worden hersteld door aan het secretariaat de 
benodigde gegevens alsnog te verstrekken. Staande de vergadering werden door een lid 
van de vereniging de gevraagde gegevens alsnog verstrekt.  

Verslag van de Evenementencommissie wordt goedgekeurd en vastgesteld. Dit jaar 
vonden de festiviteiten plaats in Breda en werd in plaats van het gebruik van een boot een 
paardentram voorgereden. Ook nu werd weer lovend over deze dag gesproken. In het 
bestuur werd gesproken over een sidekick voor Rien voor het geval dat Rien om welke reden 
dan ook plotseling uitvalt. Staande de vergadering meldt Wout Salet zich. Rien zal Wout 
informeren.   



Verslag van de Commissie Pensioenen en Financiële Zaken. Harry meldt dat de 
commissie slechts een enkele keer in touw is geweest en dat de aangebrachte zaak naar 
tevredenheid is opgelost. Wout Salet merkt op dat De Goudse sinds 2014 voor nieuwe 
gepensioneerden een nieuwe pensioenregeling tot stand heeft gebracht. Wij zullen bij 
Mauritia informeren naar de inhoud van deze nieuwe regeling 

Verslag Kascontrolecommissie. Ben leest de brief voor van Hans Burger en Wout Salet, 
die de financiële bescheiden van de penningmeester hebben gecontroleerd en in orde 
hebben bevonden. Zij stellen de vergadering voor de penningmeester en het bestuur van de 
vereniging te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit voorstel wordt onder applaus 
aangenomen. 

5. Financiën 
De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd en in de kascontrolecommissie wordt naast 
Wout Salet Frans van Gestel benoemd. 

6.  Voortgang bestuursactiviteiten 
Binnenkort wordt een afspraak gemaakt met Mauritia Moor. We hebben al verscheidene 
agendapunten.  
Rien is al bezig met de voorbereidingen voor het eerstvolgende seniorenuitje en zal Wout 
Salet daarbij betrekken.  
Momenteel is de website niet toegankelijk doordat De Goudse een nieuwe website in gebruik 
heeft genomen. Onze website is nu bereikbaar onder de urls:  
www.goudse.nl/vgg,  
www.goudse.nl/vgg-site, 
https:extra.goudse.nl/vgg-site.html.  
Volgens Wout Salet kunnen we ook de “oude” url gebruiken als we www vervangen door het 
woordje extra. We zullen onze leden hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

7. Bestuursverkiezing 
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat Han van Leeuwen de taken van Huib 
overneemt en Huib Ben als penningmeester opvolgt.  

8.  Benoeming leden van verdienste 
Harry neemt afscheid van Ben door hem voor te dragen als lid van verdienste van de 
vereniging en reikt daarbij de door hem zelf gefabriceerde oorkonde uit. Sonja heeft voor 
bloemen gezorgd. De vergadering neemt het voorstel van Harry met applaus over.  

9. Statuten en reglementen 
De Goudse heeft zich akkoord verklaard met een appendix ter wijziging van de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement in verband met het overnemen van de pensioenverplichtingen 
van het inmiddels opgeheven Pensioenfonds door Zwitserleven. Hoge kosten voor een 
notaris worden hiermede vermeden. 

10. Rondvraag 
Ger Jan Bouwmeester bedankt het bestuur voor de bloemen die hij mocht ontvangen in 
verband met zijn ziekte. 

Ton Meershoek vraagt met wie hij contact dient op te nemen bij individuele vragen over de 
pensioenregeling Harry deelt Ton mede dat deze vragen het best kunnen worden ingediend 
bij het bestuur van de vereniging. De vereniging ziet er dan op toe dat deze vragen worden 
beantwoord. 

11. Sluiting 

http://www.goudse.nl/vgg
http://www.goudse.nl/vgg-site


Niets meer aan de orde zijnde sluit Harry de vergadering onder dankzegging van een ieders 
inbreng. Hij kan zonder zich te haasten zich melden in het ziekenhuis. Naast de 
vergaderlocatie bevinden zich de drankjes en de hapjes en is het nog gezellig toeven.


