Verslag van de 18e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De
Goudse op 9 december 2021 digitaal via Zoom. Deelnemers: Sonja Bok, Rien Molleman, Han
van Leeuwen, Jan Jaap Sarink en Harry Spruijt.
Inleiding:
Op 2 juni 2021 hebben de leden van de vereniging een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van
de Algemene Jaarvergadering te houden op 16 november 2021 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 11 november 2021 is aan de leden een brief gezonden dat vanwege de crisis door het coronavirus
de vergadering geen doorgang kon vinden.
Op 18 november 2021 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. Op
de gezonden stukken is door de heer Salet met een mail gereageerd. Het betreft een verzoek om
nieuwe leden te attenderen op fiscale aspecten die kunnen spelen bij gepensioneerden die recht
hebben op een eenmalige uitkering. Dit verzoek is doorgezonden aan de commissie Pensioenen en
Financiële Zaken met de vraag zo nodig een tekst aan te leveren die opgenomen kan worden in de
bijlage met tips die nieuwe leden van het secretariaat ontvangen.
Het bestuur gaat er vanuit dat de leden akkoord zijn met de voorgestelde alternatieve afwikkeling van
de jaarvergadering.
Met de brief van 18 november 2021 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 november 2021
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 11.00 uur.
Binnengekomen stukken
Een mail van de heer Salet (zie verder hierboven onder inleiding). De heer Benne bericht ons bereid
te zijn als reserve toe te treden tot de kascontrolecommissie. Wij maken dankbaar gebruik van zijn
aanbod.
Goedkeuring verslagen
De volgende verslagen worden doorgenomen en goedgekeurd:
-

Jaarverslag van de secretaris over 2020

-

Verslag van de algemene 17e jaarvergadering van 10 november 2020

-

Financieel overzicht

-

Balans

-

Verslag activiteiten Sociale Commissie

-

Verslag Evenementen Commissie

-

Verslag Commissie Pensioenen & Financiële Zaken

Met betrekking tot presentatie van de financiële stukken hebben wij in de loop van 2021 mails van de
heer Mourits ontvangen met het verzoek de boekhouding op andere wijze vorm te geven. Een
delegatie van het bestuur en de heer Mourits zullen hier begin 2022 over in gesprek gaan.

Kascontrole
Op 3 mei 2021 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit de heren G.J. Dazler en J.A. Pijnacker
de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor zijn
werkzaamheden. Wij bedanken de heren Dazler en Pijnacker voor hun inzet. In 2022 zal de
commissie bestaan uit de heren Pijnacker en Van Gestel, met als reserve de heer Benne.
Decharge bestuur
Door de gegeven stilzwijgende instemming van de leden dechargeert de vergadering het bestuur voor
het gevoerde beleid.
Verkiezing bestuursleden.
Sonja Bok en Han van Leeuwen(secretaris) zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich
geen tegenkandidaten gemeld. Dit betekent dat beide bestuursleden voor drie jaar zijn herbenoemd.
Lid van verdienste
Met algemene instemming is Huib den Uijl benoemd tot lid van verdienste. Huib was vanaf de
oprichting van de VGG als bestuurslid in diverse functies actief. Oorspronkelijk wilde het bestuur dit in
november 2021 met Huib gaan vieren maar vanwege de maatregelen rond het coronavirus wordt dit
uitgesteld naar 2022.
Financiën 2021
Het voorstel van het bestuur om in 2021 geen eigen bijdrage aan de leden te vragen is akkoord.
De begroting voor 2021 wordt goedgekeurd.
Voortgang bestuursactiviteiten
Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met De Goudse en Zwitserleven. Met de nieuwe
pensioenuitvoerder LifeSight is een lijntje gelegd. Zoals bekend is De Goudse van mening dat van de
huidige gepensioneerde meer eigen verantwoording gevraagd mag worden. De VGG zal zich echter
mede op grond van de oprichtingsakte en het met De Goudse gesloten convenant onverminderd
blijven inzetten voor het behartigen van de belangen van al onze leden.
In begin van 2022 zal de informatie op de site weer geactualiseerd worden. Wij zullen doorgaan met
het publiceren van relevante artikelen en verslagen van onze vergaderingen.
Het bestuur streeft ernaar de statuten van onze vereniging aan te passen aan de eisen van deze tijd
onder meer door implementatie van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Er is overleg met De Goudse gaande over het uitbrengen van een zogenoemde glossy over de VGG
en haar leden.
Wat fysieke contacten met de leden betreft hopen wij in 2022 zowel een ledenmiddag bij De Goudse
als het jaarlijkse busreisje te kunnen organiseren.
We proberen in juni weer een fysieke jaarvergadering te houden.
Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen binnengekomen. Harry sluit de vergadering om 11.45 uur.

