
Verslag van de 19e Algemene Jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden De 
Goudse op 7 juni 2022 op kantoor bij De Goudse. 

Aanwezig: 28 leden inclusief het bestuur. 

Opening 

Onze voorzitter Harry Spruijt opent de vergadering. Het is fijn dat na twee jaar van digitale 
vergaderingen we deze bijeenkomst weer fysiek kunnen houden. 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Tien leden hebben een bericht van verhindering gestuurd. 

Goedkeuring verslagen 

De voorzitter leidt de vergadering door de volgende verslagen: 

a. Jaarverslag van de secretaris over 2021  

b. Verslag van de algemene 18e jaarvergadering van 9 december 2021  

c. Financieel overzicht  

d. Balans  

e. Verslag activiteiten Sociale Commissie  

f. Verslag Evenementen Commissie  

g. Verslag Commissie Pensioenen en Financiële Zaken  

h. Verslag Kascontrolecommissie 

Naar aanleiding van het financieel overzicht merkt de heer Hans van Dam op dat er voor de 
aansprakelijkheidsverzekering een forse premie wordt betaald. De dekking omvat echter ook 
bestuurdersaansprakelijkheid. Jan Jaap Sarink zal nagaan of er met behoud van kwaliteit een 
goedkoper alternatief mogelijk is. De heer Cor Belder vindt de kwaliteit van de dekking belangrijker 
dan de prijs. 

De penningmeester geeft aan dat bij het financieel overzicht onder uitgaven 2021 het kopje 
evenementencommissie vervangen moet worden door sociale commissie idem bij totaal. 

De heer Joop Beerman heeft langere tijd bij De Goudse gewerkt maar is er niet gepensioneerd. Hij 
wordt niet uitgenodigd voor het jaarlijkse uitje c.q. komt niet in aanmerking voor sociale activiteiten. Hij 
vraagt waarom dit zo is. De voorzitter en secretaris leggen uit dat onze vereniging op verzoek van De 
Goudse een aantal activiteiten van hen heeft overgenomen. De Goudse heeft aangegeven dat deze 
activiteiten alleen voor leden georganiseerd kunnen worden die bij De Goudse daadwerkelijk 
gepensioneerd of met een regeling vervroegd uitgetreden zijn.  

De heer Van Dam vraagt hoe het bestuur het overleg met De Goudse ervaart. Harry geeft aan dat we 
regelmatig overleg hebben met De Goudse en dat dit overwegend prima verloopt. Inhoudelijk 
verschillen we nogal op een aantal punten maar als bestuur blijven wij vasthoudend. 

Jan Jaap leest de verklaring voor die de kascontrolecommissie bestaande uit Hans Pijnacker en Frans 
van Gestel hebben opgesteld. Zij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
grootte en samenstelling van het vermogen alsmede het resultaat over 2021.  

De vergadering keurt alle verslagen goed. 

Decharge bestuur 

Wordt met luid applaus gegeven. 

Verkiezing bestuur 



Rien Molleman neemt afscheid als bestuurslid. Ook stopt hij bij de evenementencommissie. Harry 
geeft een overzicht van de werkzaamheden die Rien voor de vereniging gedaan heeft. Hij bedankt 
Rien voor zijn inzet en creativiteit. Later in het jaar gaan we als bestuur nog een afscheid voor Rien 
organiseren.  

Het bestuur stelt Wout Salet voor als bestuurslid. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De 
vergadering benoemt Wout tot bestuurslid. Harry feliciteert Wout en wenst hem veel succes bij het 
vervullen van zijn functie. 

Verkiezing lid evenementencommissie 

Er is nog geen kandidaat voor de open gevallen plek in de evenementencommissie. Spontaan meldt 
Peter Verkaaik zich aan. Het bestuur benoemt Peter en wenst ook hem succes. 

Financiën 2022 

Het bestuur stelt voor om in 2022 geen vrijwillige eigen bijdrage aan de leden te vragen. Cor Belder is 
van mening dat dit een verkeerd signaal is en stemt tegen. Hij meent dat de vereniging sterker 
staatwanneer de leden zelf bijdragen. Harry legt uit dat ons eigen vermogen meer dan genoeg is. De 
vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. 

Jan Jaap geeft een toelichting op de begroting. Onder het kopje Evenementencommissie moet 
worden gelezen “muziek tijdens buffet”. De vergadering gaat akkoord met de begroting. 

Verkiezing kascontrolecommissie 

De heren Frans van Gestel (weer) en Ron Benne (was reserve) verklaren zich bereid zitting te nemen. 
Harry dankt hen hiervoor. Tevens bedankt hij Hans Pijnacker die twee jaar de controle mede 
verrichtte. Tijdens de vergadering heeft zich nog geen reservelid gemeld. Het bestuur roept 
kandidaten op zich te melden bij Jan Jaap Sarink. 

Voortgang bestuursactiviteiten 

Harry geeft aan dat het uitje op 1 september gehouden wordt en dat de uitnodigingen hiervoor 
verzonden gaan worden. Verder evalueren we het buffet en denken na over de toekomst hiervan. 
Sommige leden geven aan liever de muziek wat meer op de achtergrond te willen hebben. Het 
bestuur is verder nog met De Goudse in overleg om ons nog wat meer te gaan profileren bij de 
werkenden. Er is een notitie onderweg naar De Goudse voor publicatie op het interne net. Cor Belder 
doet de suggestie hierbij ook de site van de VGG te betrekken. De secretaris Han van Leeuwen geeft 
aan dat dit in de notitie is opgenomen. Verder gaan wij met De Goudse in discussie over 
vertegenwoordiging van het bestuur van de VGG aangaande overleg rond pensioenzaken. Verder zijn 
we met De Goudse in overleg over het maken van een eenmalige glossy. Harry legt uit dat dit nog 
heel wat voeten in de aarde heeft. 

Aanpassing statuten 

Han legt uit waarom de statuten aangepast moeten worden. Momenteel liggen de stukken bij de 
notaris. Over enige tijd ontvangen de leden een uitnodiging voor een buitengewone jaarvergadering. 
Bij deze uitnodiging zal een bijlage met uitleg gevoegd zijn. Als de dan aanwezige leden akkoord gaan 
met de wijzigingen, zullen deze doorgevoerd worden.  

Rondvraag 

Joop Beerman geeft aan ook lid te zijn bij een andere vereniging. In verband met het gedoe rond 
WBTR, UBO enz. wordt deze vereniging een vriendenclub om dit soort problemen te omzeilen. De 
vergadering ziet meer na- dan voordelen bij een dergelijke constructie. 

Hans van Dam dankt het bestuur voor hun inzet. 

Harry sluit de vergadering. Na afloop is er nog een geanimeerd samenzijn. 


