
Gooische Sociëteit 
Financiële Dienstverlening 

Notulen jaarvergadering GSFD 2018 

Datum 
Plaats 
Tijdstip 
Aanwezig 
Bestuur 

: 23 april 2018 
: Dickens Huizen 
: vanaf 17.30 uur 
: zie presentielijst 
: Wim Maas (voorzitter), Joost de Jong, Andre de Pruis (secretaris), 
Connery van Roasmalen (penningmeester) 

: Connery van Roasmalen notulist 

Opening 
• Voorzitter opent de vergadering. 
• Bedankt alle aanwezigen voor de grote opkomst bij de ALV (36 personen inclusief 

bestuur) 

Notulen ALV 29 maart 2017 
• Deze notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

Jaarverslag secretaris 
• Andre licht het jaarverslag toe. 
• Bijeenkomsten: 5 inclusief het 60 jarig jubileum 
• Er zijn 10 nieuwe leden en helaas 11 afmeldingen 
• Planning bijeenkomsten 2018: 7 
• Er zijn 78 betalende leden, waaronder 2 ereleden die een deel betalen 
• Sherpa: Toelichting over de mogelijkheid om de locatie Sherpa ook te gebruiken voor 

bijeenkomsten. 
• Joost lieht toe: Website is bijgewerkt. Uitkomsten stellingenavond worden nog 

geplaatst. Archief en agenda zijn bijgewerkt. 
• Sherpa: Andre ligt toe dat Scildon ons kosteloos onze nieuwjaarsreceptie heeft 

aangeboden maar dat er wel wat voor Sherpa gedaan moet worden. 
• Joost licht toe dat de Sherpa locatie die zij aanbieden voor partijen wellicht geschikt 

is voor onze bijeenkomsten en bovendien niet duur. We gaan hier onze 
eerstvolgende bijeenkomst AVG houden op 15 mei en bekijken dan ook of deze 
locatie geschikt is voor onze jaarlijkse BBQ. 



Verslag van de kascommissie, Financieeloverzicht 2017 en begroting 2018 
• Connery heeft met de kascommissie (Wim Sluiter & Annemieke van Wessel) de 

boekhouding van 2017 doorgenomen. De kascommissie heeft deze akkoord 
bevonden. 

• De kascommissie verleent het Bestuur decharge voor de jaarcijfers van 2017. 
• Er is minder contributie binnen gekomen dan begroot omdat er leden zijn die hebben 

opgezegd nav de aankondiging van de contributie inning. 
• De leden geven aan tevreden te zijn over de uitgaven 2017 gezien het feest. 
• Feest: Het feest is binnen de begroting gebleven en was een groot succes. 
• Vraag: Vanwaar het verschil tussen uitgave en begroting mbt Federatie? 

Antwoord: De gratis AM-deal was niet gratis. 
• Begroting 2018 wordt goedgekeurd. Er zal sprake zijn van een klein verlies. 

Benoeming kascommissie 
• Wim Sluiter & Annemieke van Wessel doen ook de volgende kascontrole. Ondanks 

dat deze leden al meer termijnen hebben gediend, gaat de vergadering akkoord met 
een benoeming voor een volgende termijn. 

Federatie 
• We zijn uitgenodigd door de Federatie om te komen op hun 70-jarig jubileum feest. 

Alle leden van alle aangesloten assurantie clubs zijn uitgenodigd. Het feest is op 
11 oktober 2018 in een Wijnhuis in Arnhem. 

• Wim gaat naar de komende Federatie bijeenkomst en houdt de leden op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 

Benoeming/samenstelling bestuursleden 
• Op de ALV van 2017 is aangegeven dat Joost en Andre hun bestuursfuncties 

neerleggen. 
• We nemen afscheid van Joost en Andre op gepaste wijze op een later moment 
• Er hebben zich 3 nieuwe bestuursleden aangemeld. Honoré Verbist, Anne Hesseis en 

René Graafsma. Zij stellen zich voor aan de leden en vertellen wat ze voor de GSFD 
kunnen betekenen. 

• We gaan 2 nieuwe bestuursleden aanstellen. Door stemming worden Anne Hesseis 
en René Graafsma in het bestuur opgenomen. 

• Vraag uit de leden: waarom geen 5 bestuursleden? Goede vaag. We besluiten om 
ook Honoré als nieuw bestuurslid op te nemen. (deze geeft de volgende dag al aan 
dat dit niet zijn bedoeling is; hij wilde graag het bestuur helpen om een bestuur te 
vormen, maar als er anderen zijn ziet hij ervan af.) 



Sherpa 
• De voorzitter wijst alle aanwezigen er nogmaals op hoe een groots gebaar het was 

van Scildon om onze hele nieuwjaarsreceptie incl eten en spreker voor haar rekening 
te nemen. Als tegenprestatie is gevraagd of de GSFD leden willen deelnemen aan 
Nederland Doet op 9 en 10 maart 2018. Er hebben zich helaas geen leden gemeld. 

• Het bestuur heeft besloten het initiatiefte nemen om in september, op een nog te 
plannen datum, een dagdeel pannenkoeken te bakken bij Sherpa. Hieronder volgen 
namen van llleden die zich spontaan hebben gemeld om hieraan mee te doen: 
Joost, Andre, Wim, Connery, Gerrie, Robert-Jan, Bianca, Bob, Marijke, Wim Sluiter en 
Sigriet 

• We zullen als de datum bekend is nog een oproep doen voor meer 
pannenkoekenbakkers. 

Rondvraag 
• Edwin Herdink: 

Geeft aan het jammer te vinden dat we op 15 mei onze bijeenkomst AVG hebben 
gepland aangezien er via de CFD ook mogelijkheid is op deze datum een dag bij te 
wonen in het teken van de AVG. Ook daar treedt Jurjen Oosterbaan op. De GSFD zou 
hier ook komen om zich zelfte promoten. 

• Wim antwoordt hierop dat hij samen met Joost en Bianca ook inderdaad komt om de 
GSFD te promoten. Het is nooit de bedoeling geweest om dat niet te doen. 

Sluiting 
• De voorzitter sluit de vergadering. 


