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1.Opening.
De Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom en met name de
voorzitter van de GSFD Wim Oudheusden.
2.Ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering.
De secretaris heeft geen stukken ontvangen voor deze vergadering.
3.Jaarverslag 2012 + verslag van de vergadering van 18 april 2012
Voorzitter bespreekt kort het verslag.
Gevraagd wordt naar de landelijke trend met betrekking tot ledenaantal.
Inderdaad wij wijken niet af van de landelijke trend.
Geen opmerkingen over het verslag van de vergadering van 18-4-2012.
Het verslag is hierbij goedgekeurd.
4.Financieel verslag 2012.
Penningmeester licht het verslag toe.
De vergadering geeft aan dat de rentevergoeding niet hoog is. Ger-Jan
Bouwmeester wijst op renteprogramma. ABNAMRO zou hogere zakelijke rente
bieden, dit wordt nagekeken. Het is echter geen particulier geld. De penningmeester
geeft aan dat hij bezig is geweest met een rekening bij SNS vanwege de hogere
rente, maar gezien de ontwikkelingen is hij daarmee gestopt.
De spaarrekening staat nu nog steeds bij ING. Het geld moet ook veilig staan.
Het is geen particulier geld. Daarna is er discussie of het geld valt onder het garantie
deposito stelsel. Dit wordt nagevraagd.
De grootste uitgavenpost is nog steeds de lezingen, maar uiteraard wel verantwoord.
Gevraagd wordt hoe de leden de kwaliteit van de lezingen hebben ervaren.
Dat is goed, maar het is wel duurder, vanwege de cateringkosten en de sprekers van
niveau, die betaald moeten worden.
Voordeel is dat er wel genoeg belangstelling is voor de lezingen!
Kortom kosten zijn hoger, maar het is wel veel meer kwaliteit, die geboden wordt.
Een ieder kan zelf bepalen hoe er gebruik wordt gemaakt van de lezing en het
gebeuren rondom de lezing.
Overlopende passiva aan de debet zijde van de balans moet uiteraard zijn
overlopende activa. Dit heeft betrekking op rente-inkomsten.
Joost Westerhout informeert naar de donateur. Dat heeft betrekking op Monuta. De
vraag is of dit weer gebeurt in 2013. Daarom staat dit nu € 0,00 begroot.
Vraag van Betty Bohte over de automatische machtiging, waarom nu weer. Het
bedrag was veranderd en nu is er rekening gehouden met de volgende jaren en zal
het automatisch geïncasseerd worden. Daarnaast voldeed de oude
incassomachtiging niet aan de huidige eisen voor een automatische periodieke
incassomachtiging.
Maarten Koster maakt een opmerking over de strekking van de mail inzake de
automatische machtiging; er zijn veel slapende leden, en nu dus een redelijk aantal
opzeggingen. Aan de andere kant is daar toch geen ontkomen aan. Is het niet dit jaar
dan de volgende jaren. Daarnaast is het bedrag verhoogd, dus ook hier was geen
ontkomen aan.

Een aantal opzeggingen is binnen gekomen na 1 januari. Volgens de statuten eindigt
het lidmaatschap van deze leden per ontvangstdatum van de opzegging, maar zijn zij
nog wel de volledige contributie over het verenigingsjaar 2013 verschuldigd. De
penningmeester wil deze vertrekkende leden verzoeken om alsnog de contributie
over 2013 te betalen, maar als blijk van dank voor het vaak jarenlange lidmaatschap
het oude, lagere contributiebedrag van 2012 i.p.v. het nieuwe hogere bedrag van
2013. Maarten Koster en Betty Bohte vinden dit kort door de bocht, waarom niet
lagere contributie maar nog wel De Beursbengel over dit jaar. Aan de andere kant
krijgen we nu ongelijkheid tussen de leden. Ger-Jan Bouwmeester suggereert nog
waarom niet een vriendelijke brief naar de opzeggers met uitleg over de regels. De
vraag is wat te doen als ze toch niet betalen? In de statuten staat dat er het recht is
om de contributie in te vorderen, maar wat als ze toch niet willen betalen.
Een incassobureau inschakelen heeft geen zin, dus zal het Bestuur op basis van de
geleverde input een beslissing nemen en dit terugkoppelen naar de leden.
Gevraagd wordt naar de begroting voor notariskosten voor het aanpassen van de
statuten. Dit wordt alsnog in de begroting opgenomen.
5. Begroting 2013.
De begroting voor 2013 wordt goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie.
Het verslag wordt goedgekeurd.
7. Decharge penningmeester.
De vergadering verleent de penningmeester decharge.
8. Benoeming leden kascommissie.
Jaap Zwarthoed blijft in de commissie en Ger-Jan Bouwmeester komt erbij.
9. Presentatie over vervolg ingezette weg UPAC.
De ervaringen van de leden over de afgelopen 3 jaren zijn goed .
Dit wordt verder toegelicht in de presentatie.
Kortom de toekomst qua fusie is duidelijk. Daar is iedereen het mee eens.
Discussie ontstaat omtrent de contributieverhoging. Geïnformeerd wordt bij Wim
Oudheusden naar de hoogte van de contributie bij de GSFD. Conclusie is dat de
hoogte van de contributie nog steeds niet in verhouding staat tot de geleverde
prestaties, de kwalitatief goede lezingen met de daarbij behorende catering en
netwerkmogelijkheden. Ja er zijn minder leden, maar dit is dan wel het actieve deel
waarop men mikt qua activiteiten. De Tijdlijn voor de fusie is akkoord.
De uitkomst van de vergadering van de financiële commissie wordt besproken en
verder toegelicht door Jan Adriaanse.
De wijze van gebruik van het vermogen ten bate van de leden voor een aanvulling op
de jaarlijkse contributie wordt goedgekeurd.
Nieuwe leden per 1-1-2014 gaan direct naar de GSFD met het oog op de contributie.
Met betrekking tot stemrecht worden afspraken gemaakt. De GSFD heeft geen
partnerlidmaatschap, dit zal intern worden besproken bij de GSFD.
Het doel van de fusie is uiteindelijk gelijkwaardig samengaan in 2017. Wanneer het
vermogen gelijkwaardig is, is de fusie definitief. Het jaarlijkse verloop van de subsidie
aan de leden zal op basis van de jaarlijkse gegevens worden vastgesteld.

10. Vaststelling contributie 2014-2017.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde contributieverhoging
voor 2014. Daarna wordt nog een keer gestemd over het voorstel van de
contributieverhogingen de komende jaren, zoals net benoemd in de presentatie.
Akkoord met dien verstande dat de verleende subsidie van de UPAC jaarlijks zal
worden vastgesteld op basis van de dan bekende gegevens qua ledenaantal e.d.
11. Nieuws van de Federatie van Assurantieclubs.
De secretaris doet kort verslag van een aantal zaken. De landelijke trend van de
assurantieclubs is helaas een dalend of vrijwel gelijkblijvend ledenaantal.
Een ieder probeert activiteiten te ontwikkelen om nieuwe leden aan te trekken, denk
aan de stand in de Jaarbeurs tijdens de Verzekerings Branche Dag.
Deze krijgt waarschijnlijk dit jaar weer een vervolg.
Voorts is er de mogelijkheid om via de organisatie van de Federatie via de lokale
assurantieclub dit jaar de financiële eed/belofte af te leggen. Nadere informatie volgt.
Verder geen bijzonderheden.
12. Bestuur UPAC.
Wanneer de fusie daar is, zal de voorzitter Jacqueline Brandwijk-Kustner en Ko
Merkens afscheid nemen van het Bestuur. Marco Luijckx en Trudy Wiersma-Schmidt
gaan wel door en zullen zitting nemen in het Bestuur van de nieuwe vereniging.
13. Rondvraag.
Marco Luijckx meldt dat hij een groep heeft aangemaakt op linkedin.com onder de
naam UPAC.
Er wordt geïnformeerd of de lezingen altijd op een donderdag plaatsvinden. Nee, er
zijn geen vaste dagen voor de lezingen. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid
sprekers en locaties.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

