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(69e verenigingsjaar)

Het jaar 2013 stond wederom voor ons in het teken van een verdergaande samenwerking met
onze zusterorganisatie “De Gooische Societeit Financiele Dienstverlening”, GSFD.
Door gezamenlijk de lezingen te organiseren zijn wij wederom in staat geweest om goede
bijeenkomsten te organiseren met goede sprekers en een groot aantal belangstellenden.
Het is ons als Bestuur duidelijk dat de samenwerking over het jaar 2013 wederom zeer succesvol
was. Wij gaan in het komende jaar de samenwerking officieel vastleggen zoals uitgewerkt door
de commissie bestaande uit een afvaardiging van Bestuur en leden.
De besluitvorming van deze commissie is uitvoerig besproken in de ALV van 2013 en
goedgekeurd door de vergadering.
Ledental
Het ledental is het afgelopen jaar teruggelopen naar 118. De opzeggingen van het lidmaatschap
in 2013 worden nu vaak gedaan vanwege pensionering.
Toch houden wij nog een behoorlijk aantal leden vanwege het abonnement op De Beursbengel
en de interessante lezingen het afgelopen jaar met goede sprekers.
De ontwikkeling van het ledental de afgelopen jaren is als volgt:
2005 543 leden
2006 460 leden
2007 390 leden
2008 360 leden
2009 330 leden
2010 305 leden
2011 271 leden
2012 150 leden
2013 118 leden
Bijeenkomsten
Het afgelopen jaar hebben we 5 bijeenkomsten georganiseerd samen met de GSFD, alsmede de
Algemene Jaarvergadering van de UPAC.
De bijeenkomsten waren:
16-01-2013
Nieuwjaarsreceptie bij Delta Lloyd met als gastspreker Guido Thijs
17-04-2013
Algemene Leden Vergadering
05-09-2013
Eedaflegging onder leiding van Femke de Jong-Struiksma, voorzitter
Federatie van Assurantieclubs
25-09-2013
Lezing door Kees Kamsteeg over Social Media
13-11-2013
Lezing door Anita Hol-Bubeck over Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres
Daarnaast hadden we nog onze zomer barbecue op 27 juni, inmiddels een traditie, waaraan wij
vast willen houden de komende jaren.
Bestuur
Het bestuur was in 2013 als volgt:
Jacqueline Brandwijk-Kustner
Trudy Wiersma-Schmidt
Marco Luijckx
Ko Merkens

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Afvaardigingen
In 2013 heeft een deel van het bestuur deelgenomen aan de jaarvergadering van de Federatie
van Assurantieclubs.

Financieel
Het financieel verslag wordt apart van dit jaarverslag verstuurd.
Slot
2013 was een goed jaar gezien de opkomst van onze leden bij de lezingen. Dat geeft ons als
Bestuur het inzicht dat het nieuwe concept met de GSFD werkt en door de leden als positief
wordt ervaren. Tot slot wil ik mijn medebestuursleden danken voor de prettige samenwerking in
het afgelopen jaar.
De Meern, 15 maart 2013
Trudy Wiersma-Schmidt, secretaris

