
Verslag van de 16e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden  
De Goudse op 16 april 2019 in het gebouw van de Goudse ( De Zwaan) 

Aanwezig (volgens de presentielijst ):  31 leden ( inclusief bestuur). 

Opening 

Harry opent de vergadering om twee uur en  is blij met een volle zaal . 

Binnengekomen stukken/mededelingen 

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

Van de Goudse is op 15 april bericht ontvangen over de pensioenen van de deelnemers voor 
01-01-1993: 

“De jaarcijfers zijn afgelopen week bekend gemaakt, maar ondanks dat we het jaar 2018 
met een positief resultaat hebben kunnen afsluiten,  is toch besloten om geen toeslag 
meer te verlenen aan de groep gepensioneerden van voor 1 januari 1993. Dit besluit is een 
direct gevolg van het feit dat de indexatie voor onze actieve medewerkers met ingang van 
het nieuwe contract met Zwitserleven (1-1-2019) fors is teruggebracht (van 0,76 naar 0,29 
%). Het bestuur van de Goudse vindt het om die reden niet meer reëel om een toeslag te 
verlenen aan deze groep gepensioneerden.  

We hopen dat er begrip opgebracht kan worden voor dit besluit. “ 

Goedkeuring jaarverslagen 

De volgende verslagen worden doorgenomen en goedgekeurd: 

- Jaarverslag van het secretariaat over 2018 

- Verslag van de 15e algemene jaarvergadering van 24 april 2018 

- Balans 

- Financieel  overzicht 

- Verslag activiteiten Sociale Commissie 

- Verslag  Evenementen Commissie 

- Verslag Commissie Pensioenen en Financiële Zaken 

Naar aanleiding van bovengenoemde verslagen geeft Jan Jaap Sarink aan dat niet hij de 
persoon was die tijdens de vorige jaarvergadering een toelichting op de bestuurskosten 
heeft gevraagd. 

Gerjan Bouwmeester geeft aan dat in het verslag van de jaarvergadering zijn voornaam 
onjuist was gespeld. 

Cor Belder constateert dat de commissie leden een lagere onkostenvergoeding ontvangen 
dan de bestuursleden.  Harry geeft aan dat deze uitgangspunten door het voormalige 
bestuur zijn vastgesteld . 



Kascontrole 

De kascontrole commissie bestaande uit  Jan Jaap Sarink en Frans van Gestel  verklaren  de 
stukken te hebben gecontroleerd en in orde bevonden.  De penningmeester wordt bedankt 
voor zijn werk .  De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. 

Verkiezing bestuursleden. 

Huib den Uijl en Rien Molleman zijn aftredend en hebben zich verkiesbaar gesteld.  Er zijn 
geen tegenkandidaten . Met instemming van de vergadering worden  Huib en Rien 
benoemd. 

Financiën 2019 

Vrijwillige eigen bijdrage 

Voorstel  van het  bestuur om in 2019 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen.  Dit 
gezien het opgebouwde saldo.   Harry geeft een toelichting en merkt wel op dat het 
standpunt van de Goudse inzake het  geen toeslag verlenen aan de groep gepensioneerden 
van voor januari 1993 kan betekenen dat we voor deze groep  zelf iets moeten doen.  
Overigens gaat het bestuur nog wel in gesprek met de Goudse over het standpunt inzake 
het niet meer compenseren van deze groep. 

Een grote meerderheid van  de aanwezigen gaat akkoord met het niet vragen van de eigen 
bijdrage in 2019.  Cor Belder en Jan van Ooyen geven aan dat het niet vragen van een 
eigen bijdrage geen goed signaal is. Liever ziet men dat voor het geld dat jaarlijks zo 
binnenkomt een extra activiteit dan wel een extraatje voor bepaalde groepen.  Gerjan 
Bouwmeester geeft aan dat een extra activiteit ook door de leden zelf bekostigd en 
georganiseerd kan worden ,  bij sommige leden bestaat de behoefte om elkaar wat meer 
dan alleen bij het jaarlijkse uitje te zien. 

Het besluit is dat er over 2019 geen eigen bijdrage wordt gevraagd.  Eventuele 
overmakingen die we toch ontvangen worden niet zondermeer terugbetaald.  Het bestuur 
gaat met de Goudse contact opnemen over de groep gepensioneerden van voor 1993.  Het 
bestuur beraadt zich over de gedane suggesties met betrekking tot  de groep van voor 
1993, de eventuele extra activiteiten en de vrijwillige bijdrage voor 2020. 

Begroting 2019 

Deze wordt goedgekeurd. 

Benoeming kascontrole commissie: 

Jan Jaap Sarink en Gert Dazler.  Reserve lid:  Hans Pijnacker. 



Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement : 

Het bestuur stelt de volgende aanpassing voor:  

“Artikel 7 

Privacy 

De ledenadministratie van de Vereniging valt, evenals haar website, onder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

De persoonsgegevens worden conform de AVG strikt vertrouwelijk in ons ledenbestand opgenomen. 
De gegevens worden alleen verwerkt in verband met het realiseren van de doelstellingen van de 
VGG, zoals vastgelegd in haar Statuten. 

De VGG hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. Zij heeft haar privacy 
beleid vastgelegd in een aparte Privacyverklaring. 

De Privacyverklaring is, evenals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, opgenomen op de 
website van de Vereniging. 

Artikel 8 ( was 7) 

Aan de huidige tekst toevoegen: 

In de Algemene Vergadering van de Vereniging gehouden op 16 april 2019 is met instemming van de 
leden artikel 7 inzake “Privacy” toegevoegd.” 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Overleg met de Goudse 

Harry geeft een opsomming van de zaken waarover met de Goudse overlegd wordt.  Het gaat onder 
meer om korting op de ( zorg)verkering , de overdracht van de hypotheken naar ASR , een exit 
gesprek voor gepensioneerden en zaken rond pensioenen. Wat zorgverzekering betreft geeft de 
vergadering ook andere mogelijkheden aan zoals bijvoorbeeld de Vierstroom. 

Wat pensioenen betreft wordt vanuit de vergadering gevraagd of wij bekend zijn met het feit dat er 
uitkeringsbrieven door Allianz verstrekt zijn. Dit is ons en de overige aanwezigen onbekend ( kennen 
alleen Zwitserleven) en zullen hier navraag naar doen.  Een andere aanwezige geeft aan dat 
Zwitserleven geen indexering zou hebben toegepast, de contacten daarna verliepen stroef, later zijn 
excuses aangeboden. Als er vragen voor Zwitserleven zijn kan er het beste contact met Maarten van 
de Ham worden opgenomen. 

Harry vraagt de vergadering of de aanwezigen nog een rol voor ons bestuur zien in het geval er een 
IDC regeling aan de orde is.  Cees Mourits geeft enige uitleg over dit onderwerp, in de huidige fase is 
geen rol weggelegd. 

Website 

Is afgelopen jaar vernieuwd. Wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Ron Benne heeft de ervaring dat 
met meer gebruik van e-mail in plaats van brieven, met  een bijgevoegde link, het bezoek van een 
website intensiever wordt. 

Rondvraag 

Ron Benne complimenteert het bestuur met de vasthoudendheid in de contacten met de Goudse. 
Harry sluit de vergadering om 15.15 uur waarna er gezellig nagepraat wordt onder het genot van een 
hapje en drankje in de Fanclub. 


