
Verslag van de 17e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De 
Goudse op 10 november 2020 digitaal via Zoom. Deelnemers: Sonja Bok, Rien Molleman, Han 
van Leeuwen, Jan Jaap Sarink en Harry Spruijt. Afgezegd met kennisgeving Huib den Uijl. 

Inleiding: 

Op 14 februari 2020 hebben de leden van de vereniging een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen 
van de Algemene Jaarvergadering te houden op 21 april 2020 om 14.00 uur in het pand van De 
Goudse. 

Bij de uitnodiging gesloten alle relevante verslagen en de begroting. De stukken zijn ook op de site 
van de VGG geplaatst. 

Op 20 maart 2020 is aan de leden een brief gezonden dat vanwege de crisis door het coronavirus de 
vergadering geen doorgang kon vinden. 

Op 5 oktober 2020 is aan de leden een brief gezonden met voorstel tot alternatieve afwikkeling van de 
vergadering . Dit behelst een pro forma “zitting” door het bestuur. De leden zijn in de gelegenheid 
gesteld om op onze voorstellen te reageren. Ook deze brief is op onze site geplaatst. 

Drie leden hebben ons een reactie gezonden te weten de heren T. Meershoek, H. van Dam en J. 
Spoel. De mails hierover en de beantwoording daarvan zijn in het bestuur gedeeld en zullen bij de 
ingezonden stukken worden meegenomen. Het bestuur gaat er vanuit dat de leden akkoord zijn met 
de voorgestelde alternatieve afwikkeling van de jaarvergadering. 

Met de brief van 5 oktober 2020 is tevens aanvullende informatie aan de leden gezonden. Deze 
informatie wordt eveneens meegenomen tijdens de pro forma zitting. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus heeft het bestuur in oktober 2020 het 
besluit genomen geen fysieke bijeenkomst te houden maar digitaal te vergaderen. Hieronder het 
verslag van het besprokene. 

Opening 

Harry opent de digitale vergadering rond 12.00 uur.  

Binnengekomen stukken 

Een mail op 8 oktober van de heer T. Meershoek dat hij akkoord is met de door ons vermelde punten. 
Verder hebben wij in oktober een mailwisseling gevoerd met de heren H. van Dam en J. Spoel. 
Samengevat komt hun reactie er op neer dat zij beiden het jammer vinden dat De Goudse wat meer 
afstand van de gepensioneerden lijkt te nemen. Ons bestuur zal zich blijven inzetten voor het 
behartigen van de belangen van de leden en met De Goudse hierover in gesprek blijven. 

Goedkeuring verslagen 

De volgende verslagen worden doorgenomen en goedgekeurd: 

- Jaarverslag van de secretaris over 2019 

- Verslag van de algemene 16e jaarvergadering van 16 april 2019 

- Financieel overzicht 

- Balans 

- Verslag activiteiten Sociale Commissie 

- Verslag Evenementen Commissie 

- Verslag Commissie Pensioenen & Financiële Zaken  



Kascontrole 

Op 7 juli 2020 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit de heren G. Dazler en J.J. Sarink de 
stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werk. Door 
de gegeven stilzwijgende instemming van de leden dechargeert de vergadering het bestuur voor het 
gevoerde beleid. 

Verkiezing bestuurslid 

Huib den Uijl (penningmeester) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de 
heer J.J. Sarink te benoemen. De vergadering gaat akkoord met deze benoeming. Harry feliciteert Jan 
Jaap met zijn benoeming. Harry staat stil bij de enorme verdienste die Huib voor de vereniging heeft 
gehad. Door de maatregelen rond het coronavirus kan het bestuur op dit moment Huib niet het 
afscheid geven dat we in gedachten hebben. Zodra mogelijk zal het bestuur dit alsnog op gepaste 
wijze doen, intussen wordt er vandaag alvast een mooie bos bloemen bezorgd.  

Financiën 2020 

Het voorstel van het bestuur om in 2020 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen is akkoord. 

De begroting voor 2020 wordt goedgekeurd. 

In de kascontrolecommissie worden benoemd de heren Gert Dazler en Hans Pijnacker. Graag wil het 
bestuur nog een reservelid benoemen. Met de brief van 5 oktober 2020 heeft het bestuur aan de 
leden gevraagd zich te melden als reservelid. Helaas is hier nog geen reactie op gekomen, het 
bestuur doet bij deze alsnog een oproep aan de leden om zich te melden bij de secretaris. Het betreft 
over het algemeen een korte eenmalige bijeenkomst waarvoor het reservelid alleen opgeroepen wordt 
als een vast lid verhinderd is.  

Voortgang bestuursactiviteiten 

Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met De Goudse. Zoals bekend adviseert De Goudse ons 
bestuur om af te zien van belangenbehartiging voor de leden. Het bestuur is echter van mening dat op 
grond van de statuten en het met De Goudse gesloten convenant dit niet aan de orde is. Tevens blijkt 
uit de praktijk dat leden regelmatig een beroep op ons doen en het bestuur daarin een oplossende rol 
kan spelen. 

Ook blijven we in contact met Zwitserleven nu ook hier regelmatig issues door de leden gemeld 
worden. 

Het bestuur gaat met behulp van het team dat ons daarbij steunt door met het plaatsen van artikelen 
en belangrijke info over en voor de leden op onze website. Ook publiceren wij daar al onze verslagen. 

Het is nog niet bekend of het vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaat lukken maar het 
bestuur mikt op medio april 2021 voor het houden van een jaarvergadering waarbij de leden weer 
fysiek aanwezig kunnen zijn. Ook staat er weer een uitje op het programma. 

Rondvraag 

Er zijn verder geen punten gemeld. Harry sluit de vergadering rond 12.30 uur. 


