
Jaarverslag Gepensioneerden Vereniging UVG-N  Oss over 2019 

Het bestuur van de gepensioneerdenvereniging UVG-N –Oss bestond in 2019 na het 
jaarvergadering uit 6 personen. U wel bekend.  
De vorige jaarvergadering werd Diny Suppers herkozen voor 3 jaar. 
  
Financieel hebben we geen zorgen, de reserves zijn toereikend en de sponsoring 
door Unilever en de VUG, zij het in wat afgeslankte vorm gaat nog steeds door. 
Het bestuur is gedurende 2019 - 5 x voltallig bijeen geweest met als onderwerpen: 

• Financiën en financiële ondersteuning vanuit Unilever (VUG). 
• Belangenbehartiging en VUG zaken.  

o Veel verenigingen krijgen wel erg veel echt oude leden. Hoe ga je daar 
mee om, hoelang gaan ze nog door en hoe verdeel je de krapper 
wordende gelden. 

• Organisatie van het etentje en het reisje. 
o Hoe bereiken we zoveel mogelijk leden, hoe moeten we de activiteiten 

invullen zodat ze mee kunnen doen. 
• De extra attentie voor al onze leden, de chocolade letter. 
• Organisatie van de terugkomdag en hoe deze in te vullen. 
• Cogu zaken en het werven van bezoekers. 

Daarnaast is er veelvuldig mail contact en bijeenkomsten van 2 of 3 bestuursleden 
voor specifieke afspraken of opdrachten o.a. met de drukker, OAD, de Berchplaets en 
over de attenties.  

Jaarvergadering 2019: 
U hebt zoeven de notulen gehoord. 

Het reisje 2019:  Over 2 dagen > 309 opgaves > 282 deelnemers. In 2018 > 368 
opgaves dus toch zo’n 70 personen minder 
Voor de zesde keer zijn we vertrokken vanaf de Rusheuvel, een goede 
uitgangspositie. Het reisdoel was de zuidelijke Kempen met koffie en lunch in 
Soerendonk en een tussenstop bij de Achelse Kluis. In de middag was er een 
amusementsprogramma van de “Jantjes” met aansluitend een diner in Zeeland. 
Allemaal lekker dicht bij huis en uitstekend verzorgd.  
Het etentje:  Verdeeld over 3 dagen. 274 opgaves > 274 deelnemers. In 2018 > 264 
Een keurige ambiance in de “Naaldhof” genoeg en smakelijk eten. Een leuk muziekje 
wat wil je nog meer? Goed genoeg voor ons om het in 2020 nog een keer te doen. 
  
De terugkomdag in november 2019: Alleen voor leden > 246 deelnemers. 
Een gelijk grote opkomst dan een jaar eerder, gezien de leeftijd van onze groep zeker 
verrassend. De voordrachten door Dick Silvius (inbraakpreventie en babbeltrucs) en 
door Mariska van Waveren (bewegen goed voor u) werden wisselend ontvangen. Het 
optreden van “’t kumt van Eiges” uit Berlicum maakte de zaal stil, een goed teken. 

 In november werden alle leden verrast met een chocoladeletter van de Sint gemaakt 
door Christian. De reacties vanuit de leden waren hartverwarmend. 

We mogen vaststellen dat we een heel goed verenigingsjaar achter de rug hebben. 
Hopelijk blijven we gezond en kunnen we van 2020 hetzelfde zeggen.  
Megen, 6 januari 2020, Jan Heemskerk


