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Notulen van de 31e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 
Gepensioneerden bij Heineken, gehouden op 5 oktober 2021 in Amsterdam. 
 
Aanwezig:  bestuur: Janine van Oosten, Roelf Duursema, Riet Boef, John Muller, 
Herman van de Bergh en Dini Bouwmeester. 
Aanwezige leden: ereleden: Albert Veltkamp en Piet Heemskerk, alsmede 160 leden. 
 
Opening 
 
Janine van Oosten opent de vergadering en spreekt uit dat het een waar genoegen is dat 
deze 31e ALV weer op normale wijze kan worden gehouden. Zij blikt terug op de 30e 
ALV van 2020 die door de Covid maatregelen schriftelijk gehouden moest worden. Er 
zijn daarom geen notulen van de 30e ALV  ter goedkeuring. 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de in 2020 en 2021 overleden leden. 
Tegelijkertijd worden de namen van de overleden leden op het scherm getoond. 
 
Verslag van de secretaris Jaarverslag 2020 
 
In dit verslag wordt aandacht besteed aan Organisatie/Leden, Bestuur, 
Vertegenwoordiging, Belangenbehartiging en Activiteiten. Zie stukken ALV 2021.  
Janine merkt op dat in het verslag bij de bestuurssamenstelling niet is vermeld dat Dini 
Bouwmeester in 2020 gekozen is als nieuw bestuurslid. Dit wordt gecorrigeerd. Er zijn 
verder geen opmerkingen en onder dankzegging aan secretaris, Anita Goudswaard, 
worden de notulen inclusief de aanpassing goedgekeurd. 
 
Financieel Jaarverslag 2020 en begroting 2019 
 
Ook dit verslag, ondertekend door het bestuur, conform artikel 13 punt3 van de 
statuten, is meegestuurd met de stukken voor deze ALV. Riet Boef geeft in de 
vergadering een toelichting op het financiële verslag van 2020.Er is niet veel te melden 
doordat er in dit coronajaar weinig transacties op financieel gebied zijn uitgevoerd. 

• Het is in haar loopbaan als penningmeester nog niet gebeurd dat alle contributies 
betaald zijn en zij is blij dat meer dan 1100 leden een machtiging voor het 
incasseren van de contributie hebben afgegeven. 

• Het bedrag van € 1997,00 dat bij “Overige baten” vermeld staat is de vergoeding 
van het HPF inzake cursuskosten van een bestuurslid die in het VO heeft 
plaatsgenomen.  

• Er zijn weinig reiskosten gemaakt omdat de meeste van de bestuurs- en 
Koepelvergaderingen online via teams zijn gehouden.  

• De kosten “Lustrum” van € 4876,00 hebben betrekking op het drukken en porti 
van de Eindejaarbrief 30 jaar VvGH.  
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• Er wordt medegedeeld dat er een nieuwe bankrekening bij de Rabobank is 
geopend om te voorkomen dat er op de spaarrekeningen bij de ING en ABN  
negatieve rente geheven   gaat worden. Daarbij wordt ook rekening te houden 
met het depositogarantiestelsel dat maakt dat saldi tot € 100.000 worden 
gegarandeerd door de DNB. 

De penningmeester sluit met bovenstaande haar verklaring af. 
Er volgt nog een vraag hoeveel leden er eind 2020 waren en hoeveel er nu zijn. Eind 
2020 bedroeg het ledental 1615 en op dit moment 1619. De voorzitter bedankt Riet 
Boef voor haar voortreffelijke werkzaamheden. 
 
Verklaring Kascommissie 
 
Margot Kemper, voorzitter van de kascommissie doet verslag van haar bezoek samen 
met Theo van Maarsseveen aan de penningmeester. De saldi zijn gecontroleerd en 
vastgesteld kon worden dat de administratie op goede en overzichtelijke wijze wordt 
gevoerd en dat de jaarrekening op juiste wijze is opgesteld. De kascommissie stelt de 
leden voor het financieel jaarverslag goed te keuren en het bestuur decharge te 
verlenen. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord. Janine bedankt de leden van de 
kascommissie voor hun werkzaamheden. 
Samenstelling Kascommissie  
Margot Kemper treedt af. Theo van Maarsseveen zal haar opvolgen en Bart Hirdes zal 
als lid toetreden. Laura Rauwers is nu reservelid, en heeft erin toegestemd om nog een 
jaar reservelid te blijven. 
 
Begroting 
 
Over de begroting zijn geen vragen gesteld. De contributie voor 2022 blijft 
gehandhaafd op € 15,00.  
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
 
Roelf Duursema legt deze wet en de betekenis van deze wet voor de VvGH uit aan de 
hand van een presentatie. Hij neemt de noodzakelijke aanpassingen van onze statuten, 
zoals voorgesteld door het bestuur, aan de vergadering voor. Deze aanpassingen zullen 
in een later stadium worden vastgelegd in de statuten. 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Roelf Duursema, John Muller en Anita Goudswaard treden af als leden van het bestuur. 
Janine bedankt Roelf en John in de vergadering met een persoonlijk woord voor hun 
inzet en collegiale bijdragen aan het bestuur. Haar dank gaat ook uit naar Wiet Holla 
en Anita Goudswaard, die niet aanwezig zijn bij deze ALV. 
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Benoeming nieuwe leden 
 
Anton Verstraeten, Lia Haverkamp, Leen van Paridon en Taco Zantinge worden 
bij acclamatie benoemd tot nieuwe leden van het bestuur. Zij worden benoemd voor 
een termijn van drie jaar. Anton Verstraeten gaat de functie van vicevoorzitter 
vervullen. 
 
Herbenoeming  
 
Riet Boef wordt bij acclamatie benoemd voor een derde termijn als penningmeester. 
 
Plannen voor 2021 en verder 
 
Dini Bouwmeester en Herman vd Bergh leggen voorstellen voor door middel van de 
Mentimeter. De voorstellen betreffen: Regiobijeenkomsten, zorg, wonen en welzijn, 
nieuwsbrief, Koepel Gepensioneerden. 
Het is voor het eerst dat er interactief wordt gemeten welke voorstellen de voorkeur 
van de aanwezige leden hebben. Vijftien leden hebben aangegeven mee te willen 
werken aan nieuwe initiatieven. De vergadering geeft aan dat deze mogelijkheid tot 
meedenken zeer wordt gewaardeerd. 
 
 
Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen. 
 
Dertig jaar VvGH in vogelvlucht 
 
De presentatie die Roelf gemaakt heeft, maar die in 2020 niet gegeven kon worden, 
wordt aan het einde van deze ALV alsnog door hem gepresenteerd. Dit wordt door de 
aanwezige leden bijzonder gewaardeerd. 
 
Sluiting 
 
Janine sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. 
 
 
 
 
 


