Notulen van de 28e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Heineken
Gepensioneerden (VvGH), gehouden op 24april 2018 in Amsterdam
Aanwezig: Het bestuur: Mevrouw Van Oosten, de heren Duursema en Muller en de dames De
Vries, Boef, Tjaarda; Afwezig: de heer Holla
Aanwezige leden: ereleden de heren Veldkamp en Heemskerk, alsmede 173 leden.
Opening
Janine van Oosten opent de vergadering. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de
in 2017 51 overleden leden. Helaas kan Wiet Holla vandaag niet aanwezig zijn, aangezien hij
herstelt van een operatie. Vanuit de vergadering wordt hem het beste toegewenst.
John Muller zal later aanwezig zijn in verband met waterleiding problemen in zijn huis.
Notulen 27e Algemene Ledenvergadering van 5 april 2017
De notulen worden per pagina doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen en onder dankzegging
aan de notulist, Francis Tjaarda, worden de notulen goedgekeurd.
Verslag van de secretaris – jaarverslag 2017
Trudy de Vries geeft de hoogtepunten weer over het jaar 2017.
- Het ledenaantal was per 1 januari 2017 – 1831 en per 31 december 1757. Het bestuur
vindt de daling een zorgelijke ontwikkeling, zeker ook omdat het ledenaantal van belang is
voor het stemrecht in de koepelorganisatie.
- Er zijn 3 nieuwsbrieven uitgestuurd (email en op papier). Het verzoek aan de leden is om
zoveel mogelijk hun email adres door te geven, zodat de papieren versies t.z.t. kunnen
stoppen.
- Zij gaat in op de bestuurswisselingen die hebben plaatsgevonden in 2017 binnen het VvGH
bestuur en het Verantwoordingsorgaan (VO). Vervolgens worden de aandachtsgebieden
binnen het bestuur toegelicht.
Het gehele jaarverslag zal worden toegezonden met de notulen alsmede worden geplaatst op
de website.
Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2018
Riet Boef geeft een toelichting op het financiële verslag 2017. Een aantal punten krijgt de
aandacht:
- Contributie: dit is de belangrijkste post. Het maken van een goede contributie begroting is
niet eenvoudig, aangezien leden opzeggen zonder contributie betaling.
- De ontvangen rente bedroeg €133,05 (0,02585%).
- De reis- en verblijfskosten zijn ruim binnen budget gebleven, mede door een verlaging van
de kilometer vergoeding en omdat een aantal bestuursleden zelden of nooit declareren.
- De cursuskosten van onze vice-voorzitter werden deels in 2017 geboekt.
- De kosten van ALV bleven beperkt, mede omdat de VvGH gratis gebruik mag maken van
het Koelschip en Heineken Nederland de drankjes en hapjes betaald.
- De post communicatie was voor 2017 begroot op €3.000,00. De kosten voor het maken
van de website bedroegen slechts €1165,00 en deze schuiven ook nog voor een deel naar
2018.
- Er wordt ingegaan op de spaartegoeden. Dit onderwerp komt met grote regelmaat aan de
orde in de bestuursvergaderingen. Het hoge spaartegoed is mede te danken aan het feit
dat de VvGH weinig kosten hoeft te maken voor de jaarvergaderingen. Het tegoed is
bestemd voor mogelijke juridische kosten. Onze voorzitter zal hierover straks ook nog op
terugkomen.

Verklaring Kascommissie
Kees Langstraat, voorzitter van de kaskommissie doet verslag van zijn bezoek samen met
Laura Rauwers aan de penningmeester. De saldi zijn gecontroleerd en vastgesteld kon worden
dat de administratie op goede en overzichtelijke wijze wordt gevoerd en de jaarrekening op
juiste wijze is opgesteld. De kascommissie stelt de leden voor het jaarverslag goed te keuren
en het bestuur decharge te verleden. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Janine van Oosten bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.
Samenstelling kascommissie
De heer Kees Langstraat treedt af. Laura Rauwers zal hem opvolgen met Margot Kemper als
lid. Ter vergadering wordt Theo van Maarsseveen toegevoegd als reserve lid.
Begroting 2018
Vervolgens gaat Riet in op de vaststelling van de contributie. In de ALV van april wordt de
hoogte achteraf vastgesteld. Dit is enigszins vreemd. Daarom wordt voorgesteld de contributie
voor 2018 (€15,00) vast te stellen alsmede (voorlopig) voor 2019, eveneens op €15,00.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Bestuurssamenstelling
Voorgesteld wordt Riet Boef, penningmeester, te herbenoemen voor een twee periode van drie
jaar. De vergadering gaat onder luid applaus akkoord.
Voordracht lid Verantwoordingsorgaan (VO)
Aangezien de verhoudingen binnen het VO verschuiven (de gepensioneerden hebben binnen
het VO nu recht op 4 zetels) stelt het bestuur voor om Sjoerd Koornstra voor te dragen voor
de onstane vacature. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Planning 2018 en verder
Janine van Oosten gaat kort in op de activiteiten van de VvGH. Het is met trots dat zij de
website van de VvGH aankondigt, die deze week life is gegaan (www.vvgheineken.nl). Zij
bedankt John Muller die hier met veel aandacht en doorzettingsvermogen aan heeft gewerkt.
John toont enkele screenshots van de website en op de doorkliklinks naar o.a. de vernieuwde
HPF website, maar ook naar overige websites zoals de KNVG.
Ook gaat hij kort in op de vernieuwde emailadressen: secretariaat@vvgheineken.nl en
ledenadministratie@vvgheineken.nl.
Enkele vragen van de leden worden beantwoord. Er worden geen mails verstuurd wanneer er
nieuws is op de website. Daarnaast zal de binnenkort van kracht worden privacy wetgeving
worden gehanteerd. Echter hiervoor zullen er nog enkele zaken moeten worden geregeld.
Janine gaat vervolgens in op de substantiële reserve van de VvGH. Bij andere verenigingen is
navraag gedaan en sommigen hebben ook behoorlijke reserves (voor onvoorspelbare zaken),
andere verenigingen besloten om op het moment dat er een calamiteit is een bijdrage te
vragen. Hier is het bestuur geen voorstander van en ook de leden vinden dit geen goed idee.
De reserve hoeft echter niet oneindig te groeien. Het bestuur heeft dan ook besloten om
eventuele fondsen ter beschikking te stellen indien de leden initiatieven voor bijvoorbeeld
regiobijeenkomsten willen starten. Voorstellen daartoe zouden vanuit de leden moeten komen
en kunnen dan door het bestuur beoordeeld worden. Het spreekt vanzelf dat dit geen
‘gezelligheidsborrels’ kunnen zijn. Michiel Kamermans voegt er aan toe dat het voorlopig
verstandig is om een stevige reserve aan te houden.

Vervolgens gaat Janine in op de ontwikkelingen binnen de koepelorganisaties (KNVG en
NVOG). Het ligt in de bedoeling dat deze twee koepelorganisaties weer samen te voegen. Het
proces verloopt echter moeizaam en zal nog enige tijd in beslag nemen.
Tot slot deelt Janine mede dat er overleg heeft plaatsgevonden met Anton Verstraete
(Voorzitter COR) om ervoor zorg te dragen dat de VvGH tijdig is aangesloten op
ontwikkelingen binnen Heineken, zoals bijvoorbeeld de uitbesteding van de
drankengroothandels aan Sligro, zodat ook de VvGH de COR kan helpen nadenken over de
gevolgen voor de pensioenen.
Rondvraag en sluiting
Janine sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. Daarnaast bedankt
zij in het bijzonder Trudy en Riet voor de organisatie en Francis voor het maken van de
notulen. Ook de medewerkers van de Heineken Experience wordt bedankt voor de geboden
gastvrijheid en hun goede zorgen, met speciale dank aan Ans van der Logt.

Amsterdam, april 2018
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