
Notulen 27ste vergadering van KG regio West II op 17maart 2021 (via Zoom) 
 
Deelnemers: 
Thijs Reuder (VVG-PGB) voorzitter 
Bert Beij (VUG) 
Rob Bernsen (VG PMT) notulist 
Jan Doolhof (VGK VWS) (vanaf punt 6) 
Frans van Houtert (Vospad), 
Paul de Jonge (VGEM) 
Han van Manen (DNP) 
Willem Meijer (VGEM) 
Pieter Jan Nat (Vospad) 

       Nico Overbeeke (VUG) 
       Joop Schrier (VGK VWS) 

Henk van der Rijst (PGB) 
Sjaak Sprong (VNoL) 
Dick Toet (VUG) 
Bert Tibben (DNP) 
Dick van der Windt (KG bestuur) 
 
1 Inlog en opening 
Na een geslaagd inloggen opent Thijs de vergadering. 
 
2. Vaststellen Notulist 
Thijs heeft een lijst gemaakt op alfabetische volgorde van degenen die moeten notuleren en 
dan de volgende keer organiseren. De vergaderingen zullen niet meer bij de leden maar op het 
kantoor van de KG georganiseerd gaan worden omdat het gastheerschap steeds meer 
problemen oproept.  (zie bijlage) 
 
3. Vaststellen agenda 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Mededelingen. 
Willem Meijer deelt mede binnenkort een volledige bypass operatie te moeten ondergaan, het 
wordt ivm corona bezetting ziekenhuis echter uitgesteld. 
De vereniging van Ruud Lunsing is opgeheven en hij zal niet meer deelnemen aan de 
bijeenkomsten. 
John Kerstens wordt de komende ALV voorgesteld als nieuwe voorzitter. Desgevraagd deelt 
Dick mede dat hij is gekozen vanwege zijn goede netwerk, ervaring en kennis van de materie. 
Er is een nieuwe wet bestuur toezicht rechtspersonen (WBTR). Hierbij worden bestuurders van 
verenigingen hoofdelijk aansprakelijk gesteld. De statuten van de verenigingen dienen hierop 
gecontroleerd te worden. De KG biedt hiervoor een cursus aan van €120,--. Paul zegt 
hiermede bezig te zijn voor een aantal verenigingen en een overzicht te maken van die 
onderdelen die voor onze verenigingen van belang zijn. Hij zal dit overzicht met ons en de KG 
delen. 
 
5 notulen vorige vergadering. 
Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
6.Internet consultatie. 
Thijs licht toe een aantal voorbeelden te hebben meegestuurd. Probleem is dat je voor het 
hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden een substantieel aantal leden nodig hebt 



maar een aantal pensioenfondsen niet wil mee werken aan het werven van leden. De KG zou 
hier actie op moeten nemen en zegt bereid te zijn een brief naar die pensioenfondsen te 
sturen. 
PGB heeft bij de consultatie aandacht gevraagd voor de niet traditionele fondsen zoals de 
PGB. Ook voor Exxon geldt een apart systeem omdat zij in België gevestigd zijn. 
 
7. Werkgroep Regio/platform structuur 
Er ontstaat een uitgebreide discussie over de structuur waarbij het niet duidelijk is hoe e.e.a. 
georganiseerd kan worden zonder dat aan veel vergaderingen dient te worden deelgenomen. 
Het blijkt dat wij niet bekend zijn met  de wijze waarop de KG is vormgegeven en bij welk 
gremium je je het beste kunt aansluiten. Daarnaast komt dan de vraag naar voren wat er 
uiteindelijk met het besprokene wordt gedaan. Volgens Dick wordt dat wel degelijk gebruikt. 
Met de name de zorg zal in de toekomst ook meer aandacht vragen. 
Thijs licht toe dat de voorzitters van de platforms ook periodiek bijeenkomen  met het bestuur 
van de KG waarvoor de voorzitters van de regio’s inmiddels ook worden uitgenodigd. 
Opgemerkt wordt dat we een proactieve coördinatie op onderwerpen vanuit de KG missen, 
bijv. een goede voorbereiding van de lid verenigingen op de consultatie ronde. 
 
8. Werkgroep ledenwerving. 
Thijs licht toe dat er een aantal  voordeelacties zijn voor de leden. 
Door de activiteiten van de werkgroep is het aantal leden uitgebreid. 
 
9 suggesties. 
Pieter Jan zoekt een goede pensioen advocaat voor een procedure.. Paul doet een suggestie. 
 
10 Rondvraag 
Desgevraagd delen de meeste aanwezigen mee digitaal de ALV te zullen bijwonen. 
Nieuw Vennep 18.03.2021 
 
 
Bijlage 
 
VOLGORDE  waarin de Verenigingen notulisten leveren 
en de vergadering daaropvolgend de gastheer zullen zijn. 
  
VGPMT       17 Maart 2021    
VOBP            9 JUNI  2021 
VNoL             8 SEPT 2021 
EXXON          8 DEC  2021   
DNP 
VUG 
VVG PGB 
VGKWS 
VGEM 
VOSPAD 
 


