Jaarverslag Gepensioneerden Vereniging UVG-N Oss over 2020
Het bestuur van de gepensioneerdenvereniging UVG-N –Oss bestond in 2020 na het
jaarvergadering uit 4 personen. Noud van Hoorn en Peter v.d. Sloot namen afscheid
van het bestuur. De voorzittersfunctie van Noud is overgenomen door Ton Lotterman.
Penningmeester blijft Harrie Hendriks met een back-up voor bankzaken van Ton.
Secretaris blijft Jan Heemskerk en Dinie Suppers behartigt de Cogu belangen maar
trekt ook de ledenactiviteiten.
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 2020 - 6 x voltallig bijeen geweest met als onderwerpen:
• Activiteiten voor de leden, deze aflasten, vervangende activiteiten zoeken,
deze verplaatsen of aflasten. Corona beheerste de hele organisatie.
• Organisatie van het vervangende etentje.
• Financiën en financiële ondersteuning vanuit Unilever (VUG).
• Belangenbehartiging en VUG zaken.
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 verjaardagskalender met 1/5 staatslot
en pen.
• Cogu zaken en hoe omgaan met de coronabeperkingen.
Daarnaast is er veelvuldig mail contact en bijeenkomsten van 2 of 3 bestuursleden
voor specifieke afspraken of opdrachten en vooral hoe om te gaan met de
coronaregels.
Jaarvergadering 2020:
U hebt zoeven de notulen gehoord. (zie bijgaand)
Het reisje 2020: Alles was georganiseerd helaas corona maakte het onmogelijk.
Opmerkelijk was de grote interesse in deze reis, het reisdoel sprak onze leden
blijkbaar aan.
Het etentje: Verdeeld over 3 dagen. Ook dit moest v.w. corona worden verzet.
In de zomer zagen we de mogelijkheid om met halve bezetting coronaproof weer
een etentje te organiseren, de belangstelling was groot +/- 500 aanmeldingen dat
voldoende was voor 10 sessies. Helaas moesten de laatste 2 sessies weer worden
gecanceld v.w. verscherpte corona maatregelen. Een tachtigtal personen hebben nog
een etentje tegoed.
Geen terugkomdag in november 2020, wel konden we Sinterklaasverrassing
verzorgen, een speciaal ontworpen UVG-N verjaardagskalender, een gedeeld
staatslot voor de nodige spanning en een pen om de verjaardagen te noteren.
We mogen vaststellen dat we binnen de mogelijkheden aandacht aan onze leden
hebben gegeven en hopen dat 2021 meer mogelijkheden geeft.
Megen, 9 februari 2021, Jan Heemskerk

