
   
 
 
VERSLAG ALV EN ACTIVITEITEN 16 april 2019   
 
Op dinsdag 16 april 2019 kwamen 72 leden en 27 partners naar de Space-Expo in Noordwijk 
voor de Algemene Leden Vergadering en bijbehorende sociale activiteiten. 
Van 10.30 – 12.30 uur ALV voor de leden en genodigde sprekers. 
 
Voornaamste onderwerpen:  
• Het aantal leden van onze vereniging blijft stabiel, ondanks dat er elk jaar leden 

afvallen en er weer nieuwe leden bij komen. 
• Eind 2018 hadden we 377 leden. 19 % van de leden zijn aanwezig; dus we kunnen 

geldige besluiten nemen (is boven de vereiste 10 %) 
• Ingekomen stukken: 

o Bevestiging opzegging lidmaatschap NVOG. 
o Bevestiging lidmaatschap KNVG. 
o Op 15 april 2019 een email ontvangen van Ed Baak over de kascontrole. Hierin 

gaf hij aan dat hij na 20 maart niet meer in de gelegenheid was de kascontrole 
uit te oefenen.  

o Regelmatig komen er nieuwsbrieven van de KNVG; die zijn steeds te zien op 
via onze website of worden soms per email doorgestuurd. Ook kunt u zich 
opgeven bij de KNVG om deze nieuwsbrieven direct per email te ontvangen. 

• Het verslag van de “jaardag” (ALV+ lunch) van 24 april 2018 in het Spoorweg 
Museum werd zonder commentaar goedgekeurd. 

• Het jaarverslag over 2018 werd zonder commentaar goedgekeurd. 
• Van Car Husslage een décharge verzoek gekregen voor de penningmeester namens de 

kascommissie. De financiële verantwoording over 2018 werd door de vergadering 
goedgekeurd. De begroting voor 2019, zoals vermeld in de verantwoording over 2018, 
werd door de vergadering goedgekeurd.  

• De vergadering gaf kwijting aan het bestuur voor het financieel beleid en aan de 
penningmeester voor de uitvoering. 

• De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de leden Marianne Hopman en Ton Epskamp. 
• Samenstelling bestuur: 

o Verkiezing afvaardiging Verantwoordingsorgaan: Dirk de Nys gaf in 
aansluiting op zijn rondgestuurde CV een korte toelichting op zijn kandidatuur 
als afvaardiging in het Verantwoordingsorgaan. Zijn kandidatuur werd met 
unanieme stemming aangenomen. Rien van Nunen blijft nog 1 jaar mee doen 
om Dirk in te werken. 

o Na 4 jaar hebben Frans Bodenheim en Ad de Bekker zich opnieuw kandidaat 
gesteld voor hun functies binnen het bestuur voor een nieuwe periode van 4 
jaar. Deze kandidatuur is unaniem aangenomen door de vergadering. 

o Ed de Boer gaat zijn laatste jaar in als penningmeester van de vereniging. Hij 
zal dan na 8 jaar statutair aftreden. Het bestuur gaat op zoek naar opvolging. 
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• Ad de Bekker kon wegens ziekte niet aanwezig zijn op de vergadering; de notulen van 
de vergadering zijn door Frans Bodenheim opgemaakt. 

 
 
Het VO is van oordeel dat het bestuur van ons pensioenfonds, binnen haar 
mogelijkheden, ook in 2018 een goed beleid heeft gevoerd.  
 
Voor de samenstelling van het FONDSBESTUUR	alsmede	voor	informatie	over	de	KNVG	kan	
verwezen	worden	naar	onze	website.	
	
PRESENTATIES:		

• Marc	de	Haas,	FP&A	Director	Cargill,	Informatie	over	Cargill		
• Jan	Dirkzwager,	Voorzitter	Beleggingscommissie	Pensioenfonds,	Beleggingsbeleid	

Deze	presentaties	kunt	u	vinden	op	onze	website:		www.vgcn-cargill.nl	
	

PARTNERS: 
Tijdens de vergadering kregen de partners een rondleiding door de Space-Expo. 
Dit werd zeer op prijs gesteld door de deelnemers. 

 
 LUNCH: 

Van 12:30 tot 13:30 uur genoten we allemaal van de buffet lunch in de expositie ruimte van 
het museum. 
Van 13:30 tot 14:00 was iedereen uitgenodigd in de filmzaal om een film te zien over de 
geschiedenis van de ruimtevaart. 
Na de film was eenieder vrij om het museum te bezoeken en nog even na te praten met 
collega’s onder het genot van een drankje. 
Daarna ging iedereen omstreeks 15:00 uur vergenoegd naar huis. 
   

Opgemaakt door Frans Bodenheim,  mei 2019 


