Jaarverslag secretaris
Verenigingsjaar 2021

Dit jaarverslag is vanwege de steeds nieuwe varianten van het coronavirus nog korter dan dat van vorig
jaar. Er waren weinig bestuursvergaderingen met nog steeds slechts één belangrijk onderwerp, de
toekomst van onze vereniging na de liquidatie van ons pensioenfonds in 2019. Er waren ook weer geen
ledenvergaderingen, die mogen vanuit de Corona Noodwet nu nog steeds niet gehouden worden.
Aan het eind van het verenigingsjaar bedraagt het aantal leden van de VGDCN 846, het aantal
sympathisanten bedraagt 85.
De samenstelling van het bestuur werd dit jaar gewijzigd, Wim van der Luijt heeft in 2021 helaas zijn
bestuurslidmaatschap om persoonlijke redenen beëindigd. Het bestuur bestaat sindsdien uit het
dagelijks bestuur, Henk Nijhoff (voorzitter), Marco van Beveren (penningmeester) en Hans van den
Reydt (secretaris) en de overige bestuursleden Leo Hermans en Han Vermeer.
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er 6 bestuursvergaderingen geweest. Hét onderwerp was dus de
toekomst van de VGDCN na de liquidatie van ons pensioenfonds in 2019. Het bestuur nam het
voorgenomen besluit om onze vereniging te liquideren en dit aan de eerstvolgende ledenvergadering
voor te stellen. De redenen voor dit voorgenomen besluit zijn met de leden gedeeld in Nieuwsbrief 79
van april 2021. Wanneer, hoe en waar die ledenvergadering wordt gehouden, moet nog worden
uitgewerkt.
Tevens heeft het bestuur de jaarrekening over 2021, opgesteld door de penningmeester, ondertekend
en ter controle naar de kascommissie toegestuurd, om ze te voor te leggen aan de ledenvergadering. De
begroting voor 2022 is ook vastgesteld door het bestuur. De leden hoeven in 2022 wederom geen
contributie te betalen.
Communicatie met leden en binnen het bestuur
Onze leden hebben in 2021 twee 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 2021 ruim 100 berichten - vaak met bijlagen - naar hun collega
bestuursleden, ongeveer net zo veel als vorig jaar. De antwoorden van de collega’s zijn in deze telling
niet opgenomen. De meeste berichten (34) gingen over de voorbereidingen rond de liquidatie van de
VGDCN en over het steeds weer opnieuw vaststellen van de datum voor een ledenvergadering, omdat
die op de geplande datum niet door kon gaan i.v.m. coronamaatregelen.
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