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1. Opening van de vergadering 

De voorzitter opent om 17:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Na een korte introductie omtrent verzekeringen vangt de vergadering aan. 
 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 
 

 

3. Verslag bestuursvergadering 28 juni 2017 
De voorzitter loopt kort door het verslag heen.  

Aangezien er verder geen op- of aanmerkingen zijn, wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

4. Actie punten Deelnemersvergadering 

De voorzitter loopt kort door de actie punten heen en constateer dat er geen nadere actie meer 
nodig is. 

 

 

5. Update leden registratie en verzekeringen 
Op dit moment hebben nog steeds ongeveer 360 deelnemers zich niet geregistreerd. 

 

Besloten is om met een kleine groep (Cor, Aad, Ton met ondersteuning van Hans Blenk) 
oplossingen te vinden voor een groep deelnemers waar onduidelijkheid is ontstaan bij het innen 

van de contributie, deelnemerschap dan wel bankrekening nummer. Het bestuur heeft deze kleine 

groep de vrijheid gegeven oplossingen te vinden namens het hele bestuur ongeacht de 
consequenties. 

Ton zal afspraken maken om door de diverse lijsten heen te gaan en streeft er naar de lijsten voor 

15 december 2017 geschoond te hebben. 
 

In dit kader werd nogmaals gesproken over privé verzekeringen in het afgeschermde deel van de 

website als “lokkertje” om te registreren. 
De voorzitter kon melden dat er een beter voorstel ontvangen is dan het eerdere voorstel van 

Centraal beheer en vraagt, na uitleg aan het bestuur om thans de onderhandelingen en uitvoering 

te starten. 

Opdracht werd gegeven aan de voorzitter om samen met F.Hens eea op te gaan zetten. 
 

 

 



 
6. Inschrijving KvK 

De huidige inschrijvingen in de KvK werd doorgenomen en waar nodig aangepast. 

De voorzitter zal zorgdragen dat eea doorgevoerd wordt bij de KvK. 
 

 

7. Raad van Toezicht 
Aangezien M. van Akkerveeken niet langer meer werkzaam is bij Vopak werd gevraagd naar 

geschikte kandidaten. 

De voorzitterd werd gevraagd navraag te doen bij de divisie voor opvolging. 
 

 

8. Taken bestuur 
Het verzoek werd gedaan aan het bestuur om in het kort de taak binnen het bestuur te 

omschrijven en dit vast te leggen. 

De voorzitter zal een document rondsturen waar elk bestuurslid zijn “verhaal” kwijt kan. 

 
 

9. Beleggingen 

Het voorstel om mee te liften op de beleggingen van Stg. Pensioenfonds is vanwege tijdgebrek van 
P.de Vetter en de voorzitter nog niet opgepakt. 

Afgesproken is dat nadat de bankzaken zijn afgerond hier met spoed aandacht aan zal worden 

besteed. 
 

 

10. Bankzaken 
De voorzitter heeft geconstateerd dat er onduidelijkheid is bij de diverse bankrekeningen en 

noodzaak voor bepaalde bankrekeningen. Tevens is geconstateerd dat de saldi op de diverse 

rekening weinig tot geen rendement opleveren en dat daarnaast de kosten om deze rekeningen te 
hebben relatief hoog zijn voor het gebruikt. 

Na uitleg van de diverse rekeningen werd in het voorstel besproken hoe de rekeningen beter benut 

kunnen worden (incl. beëindigen) en hoe om te gaan met de saldi. 

De voorzitter stelt voor om samen met P. de Vetter deze acties te starten en voor het eind van 
november afgerond te hebben, waarna de beleggingen besproken zullen worden 

 

 
11. Bijzondere declaraties/vergoedingen 

Een bijzondere declaratie (ivm suikerziekte) werd besproken en zal verder opgenomen worden na 

ontvangst reactie van het Zilveren Kruis. 
 

 

12. Datum volgende vergadering 
Het voorstel werd gedaan om tijdens de volgende vergadering tevens afscheid te nemen in de 

vorm van een etentje van Hans Blenk en Rene Lok. 

Datum is vastgesteld voor 25 januari 2018 aanvang 16:30 uur en aanvang diner 18:00 uur 

Uitnodiging zal worden verzonden. 
 

 

13. Rondvraag 
Cor de Graaf kon melden dat er een achterstand is ontstaan bij de beoordeling/accordering van 

declaraties (ong. 70) als gevolg van het “langzame inwerken”. Cor kon melden dat hij samen met 

de ondersteuning van Hans Blenk hier in de komende maand aandacht aan zal besteden. 
 

Aan Frans zal gevraagd worden de melding omtrent de achterstand in het beschermde deel van 

onze website te plaatsen. Patrick zal de tekst aanleveren. 
 

 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:20 uur. 
 

 

 


