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colofon Voorwoord
Extra Editie Buitenband
Dat schreeuwt de jongen op deze cover. Uniek in het bestaan van de
Buitenband, een extra editie. Dat heeft alles te maken met het niet
doorgaan van twee fysieke ledenvergaderingen. De laatste, die van
2021, is volledig digitaal gegaan, zoals u heeft gemerkt. 
Een groot succes! Jos Vroomans legt op de pagina hiernaast uit hoe
het is verlopen.
Per 1 april 2021 heeft de VG-ANWB een vernieuwd bestuur.
Bovendien zijn er een paar stoelen verruild. Figuurlijk gesproken dan.
De bestuursleden stellen zich in deze Extra Editie Buitenband voor
en vertellen waar ze voor staan.

Dank
Echt afscheid nemen van de vorige bestuursleden is er door de
corona-maatregelen niet van gekomen. Dick Kooman heeft gekozen
om meer tijd te besteden aan andere dingen, Sophie van Wijk is hem
opgevolgd. Zij heeft haar voorzittershamer doorgegeven aan Jaap de
Wever, die op zijn beurt Coen van Hoogdalem in de voorzittersstoel
zet. Mieke Geursen wil ook meer tijd spenderen aan haar gezin. 
Jos Vroomans is haar opvolger voor de bestuursfunctie
Ledensecretariaat.  Jos zorgt samen met Maritza, Agnes en Ellen
voor het ledensecretariaat. Al eerder legde Rolf van der Loo zijn
functie neer. Bovendien heeft Anneke de Regt-Julsing het
ledensecretariaat verlaten om te helpen met evenementen. 
Hans Deijns legt zijn bestuursfunctie eind 2021 neer en heeft in 
Jaap de Wever een opvolger gevonden.
Iedereen nogmaals bedankt voor hun inzet. 

Marga Feenstra 
Hoofdredacteur Buitenband

buitenband@vg-anwb.nl

Wat u van het nieuwe bestuur mag verwachten
Wat kunt u van het vernieuwde bestuur verwachten. Dat is nog niet
concreet uitgewerkt. De komende tijd gaat het bestuur dit samen
met u uitwerken. Immers datgene wat de vereniging aanbiedt moet
afgestemd zijn op de behoeften van leden. Dat neemt niet weg dat
we nu ook al een paar concrete zaken voor ogen hebben.
De band met de ANWB. Het bestuur gaat zich inspannen om de
band met de ANWB op alle mogelijke manieren te versterken.
De Pensioenen. De VG-ANWB gaat zich nog duidelijker profileren als
belangenbehartiger van de leden. Het bestuur gaat daarvoor een
pensioencommissie instellen.
Activiteiten. Zodra de corona-maatregelen dit toelaten gaan we
regionale bijeenkomsten organiseren met relevante sprekers.
Bovendien zoekt het bestuur naar interessante, toeristische
uitstapjes.
Communicatie. Ontwikkelen van digitale communicatiemiddelen die
het contact tussen leden en bestuur en tussen leden onderling
vergemakkelijken.
Onderzoek. Leden bevragen en betrekken bij het ontwikkelen van
activiteiten.

Wij hopen dat u op al deze terreinen met ons mee wilt denken.
Want de vereniging is vande leden, wordt inhoud gegevendoorde
leden en wordt uitgevoerd metde leden.

Het bestuur VG-ANWB

2 buitenband – extra editie

buiten band



buitenband – extra editie  3

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze
vereniging is doorgaans weinig enerverend. Voor zover ik ze
heb bijgewoond, althans. Het verloop is redelijk
voorspelbaar. Alle agendapunten worden keurig afgewerkt.
Felle discussies of controverses zijn er zelden of nooit.
Veel belangrijker, eigenlijk, is het sociale gebeuren er
omheen. Uitgebreid koffieleuten met oud-collega’s tijdens de
inloop. En na de vergadering gezellig samen lunchen. In het
onvolprezen ANWB bedrijfsrestaurant, waar de
bondskroketten nog altijd blijken te smaken als vanouds.

Uitstel, geen afstel
Door de corona-situatie is dit jaarlijkse hoogtepunt ons nu al
twee keer door de neus geboord. Een beetje jammer voor de
leden die de ALV elk jaar trouw bezoeken. Maar ook een
levensgroot probleem voor het bestuur. Want tijdens de
jaarlijkse ALV worden wel alle ‘verplichte nummers’
afgedraaid die nou eenmaal van belang zijn voor de
voortgang van de vereniging. Verantwoording afleggen over
het beleid van het afgelopen jaar. Goedkeuring van de
jaarcijfers en de begroting. Wijzigingen in de samenstelling
van het bestuur. Dingen die je noodgedwongen best een
jaartje kan uitstellen. Maar op een gegeven moment wil je
dat toch graag allemaal afsluiten om de blik te kunnen
richten op de toekomst. Op het tijdperk ná corona.

Digitaal stemformulier
‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals
het kan’. Onder dit praktische motto heeft het bestuur een
scenario bedacht om de ALV van dit jaar en vorig jaar in één
keer te laten plaatsvinden. Zónder fysiek bij elkaar te komen,
maar wél met de statutair verplichte openheid en inspraak
voor de leden.
Alle leden kregen de vergaderstukken via e-mail toegestuurd.
Of per post, voor de enkeling die daar prijs op stelde.
Aansluitend was er een periode voor vragen of opmerkingen,
waarop het bestuur wederom per e-mail heeft geantwoord.
Vervolgens werd het even spannend. Er kon worden gestemd
via een digitaal stemformulier. Maar zouden de leden hiertoe
bereid zijn? 
Was de procedure duidelijk genoeg? En zou het technisch

allemaal lukken? Gelukkig, het bleek allemaal te werken. De
mail over het digitaal stemmen was nauwelijks verzonden of
de eerste honderden stembiljetten stroomden al binnen in de
digitale mailbox.

Hoge ‘opkomst’
Uiteindelijk hebben welgeteld 314 leden het digitale
stemformulier ingevuld. Op het totale ledenbestand is dat een
'opkomst' van 38%. En dat is hoog, vergeleken met het aantal
leden dat normaal gesproken een fysieke ALV bezoekt. Dat zijn
er doorgaans een stuk of zestig.
Het stemgedrag bij deze digitale stemming is niet verrassend.
De leden gaan vrijwel unaniem akkoord met alle stukken en
bestuursvoorstellen. Net zoals bij de gewone vergadering zijn
er ook nu immers geen hete hangijzers. De cijfertjes zijn al
goedgekeurd door de kascommissie. En voor de voorgedragen
nieuwe bestuursleden zijn er geen tegenkandidaten. Niettemin
was er welgeteld één lid dat niet akkoord ging met de
voorgestelde bestuurssamenstelling. En één ander lid
verklaarde zich niet akkoord met het voorstel de contributie
ongewijzigd te laten. Voor de einduitslag maakt dat overigens
niets uit.

En volgend jaar?
Het experiment met digitaal stemmen is dus gelukt. Dat zoveel
leden er aan hebben meegedaan is absoluut positief. Toch
hoop ik dat we voor de volgende ALV weer gewoon bij elkaar
kunnen komen. Ouderwets in een zaaltje, met het bestuur
achter de tafel.
Maar laten we dan zeker de mogelijkheden niet uitsluiten die
de hedendaagse techniek biedt. Wellicht een live video-
verbinding, zodat leden in het hele land de vergadering kunnen
meemaken. Ook degenen voor wie de lange reis naar Den Haag
problematisch is. Want er is bij de leden wel degelijk
belangstelling voor de jaarlijkse ALV. Dat heeft dit digitale
experiment denk ik wel aangetoond.

Tekst Jos Vroomans

ALV op afstand

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer echt vergaderen, en na afloop genieten
van soep en kroketten bij de ANWB

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de VG-ANWB een ledenvergadering ‘op
afstand’ gehouden. De vergaderstukken zijn per e-mail verzonden en het
stemmen is digitaal gegaan.

experiment gelukt

Zo zijn de digitale stemformulieren tijdelijk vastgelegd in onze leden-
administratie.
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Voorzitter
Coen van Hoogdalem, 69

Vice-voorzitter
Wil Botman, 73

geen stil water

doorzetter

idealist

regelaar

verbinder oppasser

realist

gangmaker origineel

creatief

Mijn grootste passie in het leven buiten dit bestuur is:
Actief zijn in de lokale politiek voor de PvdA, koken voor 
familie en vrienden en genieten van Islay whisky en een goede Cubaanse 
sigaar.
Mijn taak in het vernieuwde bestuur wordt:
Voorzitter.
Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging om relevant te zijn voor de toekomst
van de VG-ANWB?
Het behartigen van de belangen op pensioengebied en het werven van nieuwe
leden.
Kijkend naar die toekomst wat zie je dan als belangrijke ontwikkelingen in

Mijn grootste passie in het leven buiten dit bestuur is 
Echtgenote, kinderen en kleinkinderen, sportief wandelen, tuinieren, lokale politiek en
piano spelen.
Mijn taak in het vernieuwde bestuur wordt 
Samen met de voorzitter en uiteraard in overleg met alle bestuursleden het beleid/
activiteiten sturen.
Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging om relevant te zijn voor de toekomst van de
VG- ANWB
De VG aantrekkelijk te laten zijn voor alle huidige en toekomstige gepensioneerden.
Kijkend naar de toekomst wat zie je dan als belangrijke ontwikkelingen in vormen van
contact met de leden? 
Digitale nieuwsbrief en chatbox.
Wat wordt jouw speerpunt in het bestuur? 
Beleidsontwikkeling.
Wat gaan de leden daarvan merken? 
Relevante informatie en activiteiten.

vormen van contact met de leden?
De corona-crisis heeft laten zien dat er veel meer
contactmogelijkheden zijn via digitale media. De VG-
ANWB moet daar ook op inzetten. Denk
bijvoorbeeld aan een app om de onderlinge
communicatie te bevorderen.
Wat wordt jouw speerpunt in het bestuur?
Stimuleren van innovatie.
Wat gaan de leden daarvan merken?
Er komen activiteiten die afgestemd zijn op de
behoeften van (groepen) leden

geen stil water

doorzetter

idealist

regelaar

verbinder oppasser

realist

gangmaker origineel

creatief
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Penningmeester
Bert Nollen, 71

Secretaris
Frank Twiss, 70

geen stil water

doorzetter

idealist

regelaar

verbinder oppasser

realist

gangmaker origineel

creatief

geen stil water

doorzetter

idealist

regelaar

verbinder oppasser

realist

gangmaker origineel

creatief

Mijn taak in het vernieuwde bestuur wordt
Op de centen letten, pensioenontwikkelingen op de agenda zetten, innovatie
website en ICT binnen de vereniging.
Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging om relevant te zijn voor de toekomst
van de VG-ANWB?
Prettige focus op thema’s, die voor de leden in hun levensfase relevant zijn.
Kijkend naar die toekomst, wat zie je dan als belangrijke ontwikkelingen in
vormen van contact met de leden?
Naast een paar centrale bijenkomsten meer lokale/regionale
bijeenkomsten/initiatieven van leden, samen met RCP’ers.
Wat wordt jouw speerpunt in het bestuur?
Aandacht voor het nieuwe pensioenstelsel, vanaf 2026. Zinvolle
activiteiten/informatie voor de leden.
Wat gaan de leden daarvan merken?
Via regionale bijeenkomsten en via de website inspiratie opdoen voor belangrijke
keuzes in hun leven.

Mijn grootste passie buiten het bestuur
Ik kan niet stilzitten, ben altijd bezig iets te verzinnen (creatief) en meteen te bedenken hoe ik
het met beperkte middelen kan maken (doen). Familie is wel een zwaartepunt in mijn leven.
Mijn taak in het vernieuwde bestuur 
Ik blijf voorlopig secretaris, maar heb al een tijd geleden aangegeven te willen stoppen. Ik ben
niet iemand die het schip verlaat voordat er opvolging is voor mijn taak.
Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging om relevant te zijn voor de toekomst van de VG-
ANWB?
Ik ben een idealist maar ook een realist. Dat kan soms een valkuil zijn. Ik geloof in
samenwerking, verschillende meningen naar een gedragen conclusie. Ik ben niet star, ik sta
open voor vele wegen naar een oplossing. Als het doel maar helder is, de oplossing haalbaar is
en ook bereikt wordt.
Ontwikkel activiteiten voor de verschillende doelgroepen in je ledenbestand. 

Kijkend naar de toekomst, wat zie je dan als
belangrijke ontwikkelingen in vormen van contact
met de leden?
Het accent moet komen op een interactieve
communicatie. Social media is zo’n platform waar nu
aandacht voor is. En ‘managementinformatie’ uit
gebruik van de website als de geautomatiseerde
ledenadministratie vormen onder meer een mooie
aanwijzing waar de belangstelling ligt.
Wat wordt jouw speerpunt in het bestuur? 
Goed overdragen.
Wat gaan de leden daarvan merken? 
Als het goed is weinig.

Mijn passies buiten de vereniging
Het buiten zijn (golfen, fietsen, wandelen),
leren en groeien (lezen, communiceren),
ontmoeten (partner, (klein)kinderen,
vrienden).
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Coördinator RCP
Gerard de Regt, 79

Ledensecretariaat
Jos Vroomans, 65

geen stil water

doorzetter

idealist

regelaar

verbinder oppasser

realist

gangmaker origineel

creatief

geen stil water

doorzetter

idealist

regelaar

verbinder oppasser

realist

gangmaker origineel

creatief

Mijn grootste passie in het leven buiten dit bestuur is
Familie
Mijn taak in het vernieuwde bestuur wordt
De zorg voor het corps RegioContactPersonen
Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging om relevant te zijn voor de toekomst 
van de VG-ANWB?
Onderlinge verbondenheid tussen leden faciliteren.
Kijkend naar de toekomst, wat zie je dan als belangrijke ontwikkelingen in vormen 
van contact met de leden?
Meer ontmoetingen van leden faciliteren. 

Wat wordt jouw speerpunt in het
bestuur?
Behoud van het unieke RCP-stelsel.
Wat gaan de leden daarvan merken?
Frequente aandacht van RCP’ers.

Mijn grootste passie in het leven buiten dit
bestuur is
Muziek maken. Ik zing en ik speel pedalsteel
gitaar, het mooiste en moeilijkste instrument
ter wereld, dat voornamelijk wordt gebruikt
bij mijn favoriete country-muziek.

Mijn taak in het vernieuwde bestuur wordt
Met het ledensecretariaat optimaal en creatief gebruik maken van de digitale
mogelijkheden die wij hebben met ons nieuwe administratiesysteem en de
website.
Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging om relevant te zijn voor de toekomst
van de VG-ANWB?
De instroom van nieuwe leden mag niet opdrogen. Voor mensen die nu of
binnenkort afscheid nemen van de ANWB moet onze vereniging aantrekkelijk
zijn en niet overkomen als een clubje bejaarde fossielen.
Kijkend naar de toekomst, wat zie je dan als belangrijke ontwikkelingen in
vormen van contact met de leden?
Zeker iets met smartphones. Een derde van ons websitebezoek is al vanaf de
telefoon. Dus ik denk voor de toekomst aan regionale whats-app groepjes of zoiets. 
Wat wordt jouw speerpunt in het bestuur?
Nog meer inzetten van digitale mogelijkheden.
Wat gaan de leden daarvan merken?
Leden gaan vaker e-mail nieuwsbrieven ontvangen. En met elkaar contact houden
via social media.
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Secretaris VG-ANWB
Goudenregenzoom 122
2719 HD  Zoetermeer
Tel. (079) 888 62 10
secretaris@vg-anwb.nl
Bankrekeningnummer
NL 47 INGB 0003 8160 27
ten name van: Vereniging van
voormalig medewerkers ANWB
Handelsregister:KVK 40409787

Adres ledensecretariaat, berichten, 
regiocontacten, activiteiten, 
evenementen, e.d.
Ledensecretariaat VG-ANWB
Roerdomplaan 53
2261 AW  Leidschendam

Bestuur
Voorzitter
Coen van Hoogdalem
voorzitter@vg-anwb.nl
Vice-voorzitter
Wil Botman
vice-voorzitter@vg-anwb.nl
Secretaris
Frank Twiss
secretaris@vg-anwb.nl
Penningmeester
Bert Nollen
penningmeester@vg-anwb.nl
Coördinator Ledensecretariaat
Jos Vroomans
ledensecretariaat@vg-anwb.nl
Coördinator RegioContactPersonen
Gerard de Regt
coordinatie-rcp@vg-anwb.nl
Coördinatoren Evenementen
Hans Deijns
Jaap de Wever

Assistentie ledensecretariaat
Aanmeldingen
Maritza Vroomans
Ledenbestand
Agnes Brugmans
Maritza Vroomans
Jubilea, huwelijken, etc.
Ellen Natzijl 
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Activiteitencommissie
Hans Deijns
Anneke de Regt-Julsing
Jacques van ‘t Riet
Jaap de Wever
activiteiten@vg-anwb.nl

Fotografie
Mieke Geursen
Thijs Tuurenhout
Jos Vroomans
fotografie@vg-anwb.nl

Website www.vg-anwb.nl
Jos Vroomans
webmaster@vg-anwb.nl

De VG-ANWB is betrokken bij:
De Nationale APF
Bert Nollen
www.denationaleapf.nl
Sociaal Fonds
Hans Deijns
en is lid van:
Koepel Gepensioneerden 
Beno Koens
Dick Kooman
www.koepelgepensioneerden.nl

Coördinator evenementen
Jaap de Wever, 65

geen stil water

doorzetter

idealist

regelaar

verbinder oppasser

realist

gangmaker origineel

creatief

Mijn grootste passie in het leven buiten dit bestuur is 
Fietstochten maken in Nederland met mijn vrouw, reizen, naar F1-
races in buitenland, tennis, Fietsmaatjes en lezen.
Mijn taak in het vernieuwde bestuur wordt
Als (toekomstig) coördinator, nieuwe leuke, interessante regionale
bijeenkomsten en leuke excursies organiseren. 
Samen met Anneke de Regt-Julsing en Jacques van ’t Riet.
Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging om relevant te zijn voor
de toekomst van de VG-ANWB? 
Met name aantrekkelijk te zijn voor ‘nieuwe’ en toekomstige
gepensioneerden om lid te worden van de VG.
Kijkend naar de toekomst wat zie je dan als belangrijke
ontwikkelingen in vormen van contact met de leden? 
Meer naar de leden toe in de regio en meer digitale uitwisseling met
de leden.
Wat wordt jouw speerpunt in het bestuur? 
Nuttige informatie zoals over pensioenen en zorg toegankelijker naar
de leden brengen en bevorderen sociale contacten onderling.
Wat gaan de leden daarvan merken? 
Meer regionale bijeenkomsten.
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