Jaarverslag secretaris
Verenigingsjaar 2020

Dit jaarverslag is kort vanwege de intrede van Corona in onze samenleving en de liquidatie van ons
pensioenfonds. Er waren weinig bestuursvergaderingen met slechts één belangrijk onderwerp, de
toekomst van onze vereniging na de liquidatie van ons pensioenfonds in 2019. Er waren ook geen
ledenvergaderingen, die mogen vanuit de Corona Noodwet nu nog steeds niet gehouden worden.
Als VGDCN hebben wij het “geluk” dat net voordat de corona crisis begon de pensioenen van alle (ex-)
medewerkers bij externe partijen ondergebracht zijn met als terugkerend herkenbaar resultaat de vaste
jaarlijkse indexatie van onze pensioenen en per januari 2020 tevens het wegwerken van >90% van de
indexatieachterstand.
Aan het eind van het verenigingsjaar bedraagt het aantal leden van de VGDCN 870, het aantal
sympathisanten bedraagt 85.
De samenstelling van het bestuur werd dit jaar niet gewijzigd, Het bestaat uit het dagelijks bestuur,
Henk Nijhoff (voorzitter), Marco van Beveren (penningmeester) en Hans van den Reydt (secretaris) en
de overige bestuursleden Leo Hermans, Wim van der Luijt en Han Vermeer.
De VGDCN is vertegenwoordigd in het Pensioenfonds. Zij heeft aan het eind van het jaar
vertegenwoordigers in het bestuur – vanaf eind oktober 2019 College van vereffenaars - (Leo Hermans)
en het Verantwoordingsorgaan (Leo van Marrewijk, Huib van der Plaat, Hans van den Reydt, Han
Vermeer en Krijn de Zeeuw). Het Verantwoordingsorgaan hield op 4 december 2020 haar laatste
vergadering, het liquidatieproces door het College van vereffenaars was afgerond op 7 januari 2021. De
taak van de vereffenaars zat er toen ook op.
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er slechts 3 bestuursvergaderingen geweest. Hét onderwerp was
dus de toekomst van de VGDCN na de liquidatie van ons pensioenfonds in 2019. Het bestuur had haar
mening hierover in de NLV’s van 2018 en 2019 met de leden gedeeld en zag ook gedurende 2020 geen
reden om deze te wijzigen. Zij nam het voorgenomen besluit om aan de eerstvolgende ledenvergadering
voor te stellen de vereniging te liquideren. Wanneer, hoe en waar deze ledenvergadering wordt
gehouden, moet nog worden uitgewerkt.
Tevens heeft het bestuur de jaarrekeningen over 2019 en 2020, opgesteld door de penningmeester,
ondertekend en ter controle naar de kascommissie toegestuurd, om ze te voor te leggen aan de
eerstvolgende ledenvergadering. De begroting voor 2021 is ook vastgesteld door het bestuur. De leden
hoeven in 2021 wederom geen contributie te betalen.
Communicatie met leden en binnen het bestuur
Onze leden hebben in 2020 3 Nieuwsbrieven van de VGDCN ontvangen. Daarin werden de leden op de
hoogte gehouden van de zaken die in dat jaar speelden.
De bestuursleden stuurden in 2020 ruim 110 berichten - vaak met bijlagen - naar hun collega
bestuursleden, minder dan de helft van vorig jaar. De oorzaken voor deze daling waren Corona (dus
weinig vergaderen) en vrijwel geen correspondentie meer over het onderwerp “Belangenbehartiging” na
de overgang naar NN. De antwoorden van de collega’s zijn in deze telling niet opgenomen. De meeste
berichten (42) gingen over de liquidatie van SPCN en de overgang naar NN.
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