
Verslag van de 15e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van 
Gepensioneerden De Goudse op 24 april 2018 in het gebouw van de Goudse 
( Flamingo Zaal) 
Aanwezig( volgens de presentielijst) : 28 leden (inclusief bestuur). 

Opening  
Harry opent de vergadering iets na twee uur en is verheugd over de hoge opkomst.  Een 
aantal aanwezigen heeft het uur voor de vergadering een leuke  rondgang door de Goudse 
meegemaakt verzorgd door Chantal de Mos. 

Binnengekomen stukken/mededelingen  

14 leden hebben aangegeven verhinderd te zijn om de vergadering bij te wonen.  

Van de Goudse is bericht ontvangen over de pensioenen van de deelnemers voor 
01-01-1993: 
“ we indexeren dit jaar over zowel 2017(0,7%) als 2018(0,76%). Hiermee voorkomen we een 
terugwerkende kracht situatie, die ook administratief te bewerkelijk  wordt.  Zwitserleven 
informeert de deelnemers middels een brief waarin ook toegelicht wordt welke indexatie over 
welk jaar van toepassing is”. 

Goedkeuring  jaarverslagen 

De volgende verslagen worden doorgenomen en goedgekeurd: 

- Jaarverslag van het secretariaat over 2017 
- Verslag van de 14e algemene jaarvergadering van 17 oktober  
- Balans 
- Financieel overzicht 
- Verslag activiteiten Sociale Commissie 
- Verslag Evenementen  Commissie 
- Verslag Commissie Pensioenen en Financiële Zaken 
-

Naar aanleiding van bovengenoemde verslagen  worden nog de volgende vragen gesteld: 

Jan Jaap Sarink vraagt om een toelichting op de bestuurskosten.  Harry geeft uitleg over de 
diverse kostenposten . 

Het idee leeft dat men  in geval van een partner 2x de vrijwillige bijdrage “verschuldigd” is. 
De voorzitter geeft uitleg dat dit niet het geval is. Tevens meldt Harry dat het fijn is als zoveel 
mogelijk leden de vrijwillige bijdrage overmaken maar dat het bestuur geen herinnering zal 
sturen . 

Gert Jan Bouwmeester uit zijn genoegen over de kwaliteit van de huidige organisatie van de 
uitjes maar denkt ook nog graag terug aan de door Rinus van de Krogt verzorgde dagen. Is 
er nog contact ? Nee,  de voorzitter geeft aan dat dit wel geprobeerd is . 

Kascontrole 

De “boeken” zijn gecontroleerd door Wout Salet en Frans van Gestel.  Namens de 
kascontrolecommissie  bedankt Wout de penningmeester Huib voor zijn werk en stelt voor 
het bestuur voor het gevoerde beleid te dechargeren. De vergadering  applaudisseert.   De 
kascontrolecommissie heeft de volgende bemerking bij de controle “ De rente bijschrijving 
van de spaarrekening vindt plaats op 1 januari, vorig jaar is dat te vroeg opgenomen “.  

Financiën 2018 

Begroting 



Wim Houtenbrink ziet 1000 euro verschil in de bestuurskosten ten opzichte van vorig jaar( nu 
1000, toen 2000) . Het bestuur zal nog nader naar dit punt kijken. 
De vergadering gaat akkoord met de ingediende begroting. 

Benoeming kascontrolecommissie 

Frans van Gestel houdt zitting in deze commissie.  Jan Jaap Sarink wordt als nieuw lid 
verwelkomd, waarvoor dank. 

Voortgang bestuursactiviteiten 

De VGG zal in overleg met de Goudse  de bepalingen van de AVG implementeren. Er komt 
onder meer  een nieuwe uitnodigingsbrief  en  inschrijfformulier.  Ook de site zal aangepast 
worden.   

In het najaar zal er weer een overleg plaatsvinden met de Goudse over alle lopende zaken. 

Rien Molleman geeft alvast een tipje van de sluier over het uitje in september 2018. 

Na overleg met de Goudse is bewerkstelligd dat de persberichten ook doorgezet worden 
naar de site van de VGG. 

Wout Salet geeft aan dat hem ter ore is gekomen dat  recent nieuw gepensioneerden  geen 
uitnodigingsbrief tot deelname aan de VGG van de Goudse hebben ontvangen. Het bestuur 
zal dit met de Goudse opnemen. 

Rondvraag 

Geen van de aanwezigen maakt hiervan gebruik.  Harry sluit de vergadering om 14.45 uur, 
waarna er nog nagepraat kan worden in de kleine patio onder het genot van een hapje en 
drankje. 


