
Agenda:

1. Opening 

2. Goedkeuring notulen vergadering 29 mei 2019 (verslag bijgevoegd bij uitnodiging)

3. Jaarverslag 2020/2021

4. Financieel jaarverslag & vaststelling contributie (draft verslag separaat verstuurd) 


5. Presentatie WBTR

6.	 Goedkeuring Huishoudelijk Reglement (verslag bijgevoegd bij uitnodiging) 


7. Presentatie ASR/Zwitserleven, indexering
.

8. Presentatie LyondellBasell, indexaties 2021 

9. Verslag diverse activiteiten
Website update
Sociale evenementen/ viering12,5 jaar bestaan VVG-L IN 2022. 


10. Verkiezing bestuur: 

Afscheid aftredende bestuursleden
Aanmelding nieuwe bestuursleden en verkiezing.

Samenstelling nieuw bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting.
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• Goedkeuring verslagen 

• Notulen ALV 29 mei 2019  (bijgevoegd bij uitnodiging) 

• Jaarverslag 2019-2021 

• Financieel jaarverslag 2020/2021 (concept separaat 
verstuurd) 
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• Jaarverslag 2019-2021 

•  Leden: 
• Nieuwe leden, periode mei 2019 t/m 28-10-2021. 13  aanmeldingen. 
• Opzeggingen, periode mei 2019 t/m 28-10-2021. 6 afmeldingen.  
• Afgelopen periode overleden , G.Luthart en  A.Schellevis. 
• Totaal aantal leden bedraagt nu 126. 

•  Koepel Organisatie lidmaatschap: 
• Landelijke pensioen afspraken en indexaties, alleen invloed op fondsen. 

•  Bestuurswijziging:  
• Arie Geefshuisen - Johan Timmerman. 
• Afscheid Hans Baden en Adrie Paauwe. 
• Het gehele bestuur treed af en is behoudens Hans en Adrie herkiesbaar. 

• Activiteiten:  
•  Review statuten, KvK, ASR,ZL, WBTR, concept huishoudelijk reglement 
• Overleg met LYB, publicatie/distributie BOMA 
• Advies LYB mbt nieuw 5 jarig  indexatie overeenkomst Zwitserleven. 
• Uitvoering indexaties, UPO’s en documenten 
• Website revitalisering, toegankelijkheid uitgebreide info. 
• Sociale evenementen/viering 12,5 jaar bestaan
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• Financieel Jaarverslag , begroting  & vaststelling contributie



 (Concept)Financieel overzicht 29 mei 2020/25 mei 2021 * 

Afsluiting 2020 25 mei 2021. 
Herinnering contributie >25 
mei verstuurd 
Huidige stand contributie: 
2070 Euro 

Financieel overzicht nog 
goed te keuren door 
kascommissie



Begroting 2021-2022

begroting VVGL 2021-2022
Inkomsten

contributie 2500

Uitgaven

bankkosten 150

internet +admin 350

vergadering 750

lid Koepel 200

bloemen+cadeau 200

lustrum 2500

reservering onverwachte kosten 200

totaal 4350

resultaat -1850

saldo 2021 9170
saldo 2022 7320

Contributievoorstel: 
Geen verandering huidige 
contributie 
Leden :        Euro 25,00 
Weduwen : Euro 12,50



Wet Bestuur en 
Toezicht 

Rechtspersonen



Elk jaar honderden  
gevallen van wanbestuur.

En dat terwijl  
verenigingen en  
stichtingen een pijler  
vormen onder de  
Nederlandse  
samenleving. 

En iedereen zegt:  
“dat zal bij ons nooit  
gebeuren”.

Van grote zaken tot 
lokale  
kerkbesturen
…

…van de Randstad tot 
Limburg.



Wet in werking per 1 juli 2021

• Voor 1 juli moet je intern de 
zaken  hebben besproken en 
vastgelegd. 

• Het lijkt nog ver weg maar 
dat is  het niet, als je weet 
dat het in  
bestuursvergaderingen 
aan de  orde moet komen.



De wet

• Verbeteren van het bestuur en toezicht van 
verenigingen en  stichtingen. Professionaliseren 
van alle verenigingen/stichtingen. 

• Volgt op incidenten en 
wantoestanden bij grote  
scholengemeenschappen en 
woningcorporaties. 

• Voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk 
financieel  beheer, zelfverrijking, misbruik van 
posities en andere  ongewenste activiteiten 
verenigingen en stichtingen schaden. 

• De wet ziet niet alleen toe op het wijzigen 
van statuten,  maar juist ook op goed 
bestuur. 

• Geldt ook voor kleine verenigingen en stichtingen.



• Goed bestuur 
• Aansprakelijkheid 
• Tegenstrijdig belang 
• Belet en ontstentenis 
• Meervoudig stemrecht 
• Toezicht 
• Bindende voordracht 

(vereniging) 
• Raadgevende stem (vereniging) 
• Ontslag bestuurder (stichting) 
• Statuten

Wat moet je  
regelen?



• Het is de wet 

• Geen gedoe binnen de  

vereniging/stichting 

• Anders geen decharge  als 

bestuur 

• Persoonlijk / hoofdelijk  

aansprakelijk 

• Behouden en vinden  van 

bestuursleden is  belangrijk

Waarom zaken  
regelen?
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• Afgelopen maanden zijn er diverse online bestuursvergaderingen 
geweest specifiek over dit onderwerp. 

• Alle van toepassing zijnde onderwerpen 
aangaande   WBTR zijn ondergebracht in het 
huishoudelijk reglement. 

• De statuten moeten nog worden aangepast het is 
toegestaan om dit in een later stadium te doen, hierover 
is contact geweest met de notaris. Het voornemen is om 
dit te doen in 2022 

• Aansprakelijkheid verzekering bestuurders, 195 Euro/ Jaar incl 
gehele bestuur. 

• ?? 

• VVG-Lyondell status



• Goedkeuring van het Huishoudelijk reglement?

• Concept verstuurd met uitnodiging agenda

• Het concept Huishoudelijk reglement is bestuurlijk goedgekeurd.

• Opmerkingen en bezwaren van de VVG-L leden?

• Goedkeuring door de VVG-L leden.
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• Presentatie ASR/Zwitserleven
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• Presentatie LyondellBasell
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• Verslag diverse activiteiten

• Website update

• http//www.vvg-lyondell.nl 

• Sociale evenementen

• Verslag Adri
•  activiteit/ viering12,5 jaar bestaan VVG-L IN 2022. 
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• Sociale evenementen  

• Na onze laatste vergadering op 29 mei / 2019 heeft Corona aardig wat teweeggebracht. 

• Er is gedurende  deze vergadering een enquete gehouden waar we onze voorkeuren kenbaar konden maken wat betreft voorkeuren van evenementen, c.q. 
bijeenkomsten, zodat duidelijker wordt hoe dit in de toekomst in te vullen.                                                                            Hiermee zijn enkele suggesties gedaan, 
wat beslist aandacht verdient om dit op te pakken. 

• 25 aanwezigen; 12 positieve inbreng met ideeën;  5 afzeggingen. 

• Tijdens een bestuursvergadering hierna is na uitvoerige discussie echter eerst de keus gemaakt om allereerst de focus te leggen op het 10 jarig bestaan van 
onze vereniging en dit een feestelijk tintje te geven. 

• Gekozen werd voor een gezellige samenkomst met een hapje en een drankje.  Tevens is er een spreker uitgenodigd om een lezing te houden over diverse 
onderwerpen, geënt op onze doelgroep.  Dit alles was gepland op 15 mei 2020.                                                                                                                                                
Corona en alles wat er mee samenhangt heeft echter een spaak in het wiel gestoken, waardoor we dit mede door de richtlijnen, ons opgelegd door de 
overheid hebben moeten afzeggen. 

• Na deze tijd was het erg onzeker of het nog kon doorgaan op een andere dag; tot heden. Ook nu zijn we nog niet af van het virus, gelet op de cijfers van 
besmettingen. 

• Doch we willen dit toch niet helemaal afzeggen en beraden ons voorzichtig op het 12,5 jarig jubileum, wat volgend jaar misschien zou kunnen plaats vinden 
 



• Viering12,5 jaar bestaan VVG-L IN 2022. 

• Ledencommissie?

• Wat voor activiteiten?
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• Verkiezing bestuur/samenstelling

• Samenstelling bestuur

• Afscheid vertrekkende bestuursleden

• Aanmelding bestuurskandidaten

• Verkiezing bestuur

Algemene Ledenvergadering VVG-Lyondell (28-10-2021)
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• Bestuursverkiezing/samenstelling bestuur 

Aftredende bestuursleden; Herkiesbaar; Niet herkiesbaar;



Voorzitter, R.van.Onkelen. x

Secretaris, J.Timmerman. x

Penningmeester, F.Hesselink. x

Bestuurslid, D.Doornbos. x

Bestuurslid, B.Wessling.                    x

Bestuurslid, A. Paauwe.                                              x

Adviserend bestuurslid, H. Baden. x                  
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Afscheid bestuursleden:


Bestuurslid:  Adrie Paauwe. 


                                          

Adviserend bestuurslid:  Hans Baden.     
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– Vacature voorzitter: 

– Aanmeldingen voorzitter 

– Geen schriftelijke aanmeldingen 

– Vacature secretaris: 

– Aanmeldingen secretaris 

– Geen schriftelijke aanmeldinegen 

– Vacature penningmeester 

– Aanmeldingen penningmeester 

– Geen schriftelijke aanmeldingen 

– Bestuursverkiezing 

– Voorzitter 

– secretaris 

– Penningmeester 

– Bestuursleden
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• Rondvraag
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• Sluiting
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Indexatie pensioenen
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Budget 1:  20,25 mio 
Indexatie flex plan art.18 funded 
from Separate account ZWL 
Per 1-1-2017 nieuw indexatie 
mechanisme 2018-2032. 
VVG Budget 20,25 mio 
Inactieven indexatie 
2015: 0,5% 
2016: 1,08% (1,50 mio €) 
2017: 1,08% (1,25 mio €) 
2018: 0,89%   (1,25 mio €)  
2019: 0,76%   (1,25 mio €)  
2020: 0,75%   (1,25 mio €)

Budget 2: 15 mio 
Indexatie funded from LyondellBasell 
ASR. 
Inactieven indexatie: 
2016: 0,5% (60 k€) 
2017: 0,35% (120k€) 
2018:  0,61% (240 k€) 
2019:  0,80% (410 k€) 
2020:  0,81% (610 k€) 

2021: 790 k€ 
2022: 940 k€


