
LOGO  UBN 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden 
Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 20 maart 2018 in Zalencentrum 
Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam. 

1. Opening 

De voorzitter, Cees van den Heuvel, opent om 14.00 uur de Algemene ledenvergadering. 
Aanwezig: 35  leden, incl. bestuur. Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw C. 
Hulst en de heren N. Houtsma,  Q. v.d. Kerkhof, A. v.d. Luit, K. Millecam, G. 
Nieuwenhuizen, J. van Vliet, H. Voorveld en Th. van Vugt. 

2. Vaststellen van de agenda 

Punt 12. Verkiezing voorzitter wordt eerst behandeld. Verder zijn er geen wijzigingen.  

12. Verkiezing voorzitter 

Om gezondheidsredenen en familie omstandigheden moet Cees van den Heuvel helaas zijn 
functie als voorzitter neerleggen. Cees blijft voorlopig wel lid van het bestuur in een 
adviesfunctie. Tijdens de A.L.V. van 2017 heeft het bestuur mandaat gevraagd een nieuw 
bestuurslid te zoeken. Eind 2017 heeft Gerard Veldhuijzen zich bereid verklaard tot het 
bestuur toe te treden. I.v.m. het aftreden van Cees heeft hij zich kandidaat gesteld voor de 
functie van voorzitter. Zijn benoeming wordt met applaus ontvangen. Cees overhandigt 
Gerard de voorzittershamer. Paul, onze penningmeester, dankt Cees voor het vele werk en zijn 
tomeloze inzet voor onze vereniging en overhandigt hem een presentje. 
Gerard neemt vanaf nu het voorzitterschap over en introduceert zichzelf. Hij heeft 42 jaar bij 
de Margarinefabriek aan de Nassaukade gewerkt en naast zijn werk diverse bestuursfuncties 
bekleed in de Ondernemingsraad, waaronder die van voorzitter. Hij was in het verleden en 
heden betrokken bij andere verenigingen. Ook is hij, als hobby, toezichthouder bij een klein 
bedrijf. 
Gerard heeft zich, om goed voorbereid te zijn voor zijn taak als voorzitter, in de stukken van 
de afgelopen tijd ingelezen. Daaruit heeft hij een aantal (persoonlijke) conclusies getrokken. 
a) De vereniging heeft veel weg van een reisvereniging. Slechts een zeer beperkt aantal 

leden (minder dan 1 % van het totaal) bereidt de A.L.V. en de Ontmoetingsdag voor. 
b) De gemiddelde leeftijd van de leden ligt vrij hoog. Hij laat deze opbouw zien middels 

een sheet. Uit de getoonde cijfers zou je kunnen concluderen dat het aantal leden van 
de vereniging tussen 5en 10 jaar sterk gereduceerd zal zijn (zie bijlage). 

c) Door het op niet al te lange termijn afstoten van de Margarinefabriek kan het zo maar 
zijn dat uit dat potentieel geen nieuwe leden zich zullen (kunnen) aanmelden. Het 
wachten is op de onderhandelingen tussen Unilever en de kopende partij. 

d) Het aantal faciliteiten dat ons ter beschikking staat wordt minder en minder. 



e) En last but not least: 
Paul Nijs, penningmeester en Greet Oosterhof, secretaris, hebben besloten te stoppen als   
bestuurslid. Paul om gezondheidsredenen, Greet omdat zij vindt dat 15 jaar in het bestuur 
(te) lang is. 
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Met andere woorden: er is bijna geen bestuur meer over en dus is er in de huidige situatie 
geen basis om onze vereniging overeind te houden. 
Op vorige oproepen om bestuurslid te worden kwamen geen kandidaten naar voren. Daarom 
vraagt Gerard nogmaals om kandidaten voor het bestuur en vrijwilligers, met daarbij de 
opmerking dat de toekomst van de vereniging op het spel staat. Hij zal bij de uitnodiging voor 
de Ontmoetingsdag ook per brief een oproep doen zich aan te melden als kandidaat 
bestuurslid of vrijwilliger voor hand- en spandiensten. 
Joop Bartelds zegt dat hij zich enige tijd geleden heeft aangemeld als bestuurslid maar werd 
afgewezen omdat hij niet uit het “Rotterdamse” komt. Volgens Gerard mag dit geen rol 
spelen, iedereen is welkom. Joop wordt genoteerd als kandidaat bestuurslid. Ook Gerard Prins 
stelt zich beschikbaar voor een bestuursfunctie. 
Wim Bornhijm, Leen v.d. Brink,  Aad van Mourik, John Scheffers en Joke Visser melden zich 
als vrijwilliger. 
Gerard zegt zeer verheugd te zijn dat deze leden zich willen inspannen voor de vereniging. 
Hij zal de leden die zich hebben aangemeld op niet al te lange termijn bij elkaar roepen om 
afspraken te maken over de taakverdeling. 
  
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Ingekomen: Offertes Ontmoetingsdag 2018  
  E-mails van de VUG o.a. over aanpassing subsidie 
Uitgaand: Uitnodiging A.L.V. 
  Verslag A.L.V. van 4 april 2017 
  Uitnodiging Ontmoetingsdag 2017 
  Begroting 2018  naar de VUG 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017 

Gerard neemt het verslag bladzijde voor bladzijde door. 
 - Naar aanleiding van de opmerking van Theo van Vugt over het niet afmelden bij activiteiten 
en het voorstel deze mensen een brief te sturen vraagt Joop Weeda of dit is gebeurd. Het 
bestuur heeft 5 leden aangeschreven, 4 hebben gereageerd, maar bleken wel aanwezig te zijn 
geweest. Bij de kassa van het Dierenpark hebben, door de drukte, niet alle gasten hun 
entreekaart ingeleverd. Vandaar dit misverstand. Wij hebben hen dus maar weer een 
excuusbrief geschreven!  
- Op de vraag hoe het kan dat sommige gepensioneerden geen informatie krijgen over de O & 
O verenigingen meldt Gerard dat het bestuur de namen door zouden moeten krijgen van de 
VUG. Zij krijgen de informatie van Progress. Dit werkt niet altijd goed. Wordt opgenomen 
met de VUG. 
Verder zijn er geen opmerkingen. 



Hiermede wordt het verslag goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

5. Jaaroverzicht 2017 

Cees toont de lijst met leden die in 2017 zijn overleden (39) en vraagt de aanwezigen staande 
en in stilte hen enkele ogenblikken te gedenken. 
De lijst van overledenen wordt met het verslag meegestuurd. 
Het overzicht wordt op het scherm gepresenteerd.  
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Over de Ontmoetingsdag: John Scheffers zegt dat de loopafstand van de kassa naar de zaal te 
groot was. Het bestuur zal hier in de toekomst rekening mee houden. 

6. Financieel verslag over 2017 

Gerard geeft de penningmeester, Paul Nijs, het woord. Aan de hand van een Power Point 
presentatie laat hij zien hoe de vereniging er financieel voorstaat. Hij legt verantwoording af 
aan de hand van de resultatenrekening en de balans van 2017. Hierbij licht hij verschillende 
posten toe. 
Gerard wil, naar aanleiding van hetgeen Paul laat zien, op het hoofdkantoor of de Nassaukade 
gaan praten over het leveren van faciliteiten. Hij wil daar desnoods de ontvangen € 2.000,--  
voor administratiekosten voor inleveren. Paul zegt dat Unilever dit postkamerwerk heeft 
uitbesteed. Cor Elshout voegt daaraan toe dat dit niet de bedoeling is. VUG is aanspreekpunt 
en niet de individuele O & O verenigingen. Dit is in 2008 zo overeengekomen. 
Gerard gaat de eventuele mogelijkheden in kaart brengen. 

Uitgaven: 
Het voordelig saldo is € 15.675,--. Er was begroot op € 7.250,--, een positief verschil van 
€8.425,--. Dit komt door, deels het aantal deelnemers nl. 239 en Dierenpark Amersfoort heeft 
het buffet niet conform de getekende offerte uitgeleverd. Hierdoor hebben wij een flinke 
korting gekregen en hebben zij de factuur berekend op basis van het aantal aangemelde 
personen nl. 239, i.p.v. de opgegeven 260. 

Bestuurskosten: 
Deze zijn ca. € 950,-- lager dan begroot. Het verschil zit hem in minder kosten voor  
vergaderen -/-  € 65,--, minder PC vergoeding -/- € 150,-- en het niet doorgaan van het 
eindejaars etentje -/- € 735,--/ 

Jaarvergadering: 
Wederom dit jaar vergaderd  bij Engels in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. De kosten 
zijn wat lager dan begroot -/- € 500,-- voornamelijk door gebruik te maken van standaard 
aanwezige apparatuur. 

Bankkosten: 
Blijven langzaam stijgen ? 
   



Inkomsten:   
Contributie is iets lager … als gevolg van het dalende aantal leden. 
Rente  -/- € 170,--… door de steeds verder dalende bankrente!  
Subsidie -/- € 500,--… komt door de daling van Unilever subsidie. 

Balans per 31 december 2017: 
Het banksaldo per 31 december 2017 is € 15.675,-- hoger dan per 31 december 2016. 
       
7. Verslag kascommissie 

Gerard geeft Gerard van Roon het woord die namens de commissie zal spreken. 
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“Ondergetekenden Gerard van Roon  en Wiebe Pitlo verklaren op dinsdag, 20 maart 2018  de 
kas van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland te hebben 
gecontroleerd en in orde bevonden”. 
Gerard bedankt de kascommissie en vraagt de vergadering het bestuur décharge te verlenen 
voor het financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in. 

8. Begroting 2018  

De begroting laat een negatief saldo zien van -/- € 25.170,--. Dit verschil hebben wij in de 
afgelopen 5 jaar opgebouwd op onze reserve rekening en is bestemd om ons 25-jarig 
jubileum te vieren. 

Voor 2018 geeft de VUG ons een compensatie uit hun eigen vermogen en men heeft de 
intentie dit ook in 2019 te doen. Vanaf 2020 wordt de subsidie gelijk verdeeld onder de 
aangesloten verenigingen, waarbij vermeld dat deze voor o.a. UBN fors zal dalen. 
Paul geeft een toelichting op de ontwikkelingen rondom het subsidiebeleid van de VUG. 
Ook toont hij een overzicht van hoe de VUG de toekomst ziet, waarbij het een aantal 
kanttekeningen plaatst. 
Gerard vraagt zich af wie er wegloopt als de contributie verhoogd wordt naar bijv. € 12,--. 
Cor Elshout zegt dat Gerard bij zijn presentatie “Leeftijdopbouw” heeft gezegd dat wij over 
10 jaar nog nauwelijks leden hebben. Wat is dus de zin van contributieverhoging? Gerard 
geeft aan dat wij door de VUG op de nek worden gezeten over de contributiehoogte en/of  
andere bijdragen door de leden. Als de contributie verhoogd wordt geven we een signaal af  
hiermee bezig te zijn. Wij zijn dan (mogelijk) de VUG een stap voor. Opgemerkt wordt dat de 
gemiddelde contributiebijdrage in de overige verenigingen  rond de € 17,-- ligt. Paul is het 
met Cor eens, wij moeten voorzichtig zijn met verhogen. Veel leden die nooit komen zeggen 
dan wellicht op. Volgens Gerard zou dat kunnen, maar dat is dan de keuze die je aan de leden 
moet laten. We zouden een partner bijdrage kunnen overwegen. Gerard vraagt hoe het met 
gepensioneerden bezoek COGU staat. Bezoek is vaak aan de weduwe. COGU krijgt zelf 
subsidie van de VUG. Staat los van O & O verenigingen. Wij hebben hier geen invloed op. 



Joop Weeda vraagt waarom afschrijving PC op de begroting staat. Paul: de PC voldoet nog en 
wordt dit jaar niet vervangen. 
Er staat € 59.000,-- gereserveerd voor de Ontmoetingsdag t.g.v. ons 25-jarig bestaan. Er zal 
beduidend minder worden uitgegeven. 

PAUZE 

9. Vaststelling contributie. 

De contributie voor 2018  blijft wederom ongewijzigd, zijnde € 0,25 per maand. Gezien ons 
eigen vermogen is er geen reden tot verhoging. Joop Weeda vindt dat wij de contributie wel 
moeten verhogen met bijv. € 3,-- per jaar net zolang tot wij op gelijke hoogte met de andere 
verenigingen komen. Gerard van Roon en Wiebe Pitlo zeggen dat een contributieverhoging 
een jaar van tevoren moet worden aangekondigd zodat er in de volgende A.L.V. over gestemd 
kan worden. Gerard maakt een voorstel dat hij aan de A.L.V. van 2019 zal voorleggen. 
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Paul zegt dat het lijkt of wij niets doen aan verhoging maar stelt voor de eigen bijdrage 
reiskostenvergoeding te verhogen van € 10,-- naar € 15.—m.i.v. de Ontmoetingsdag 2019. 
Gerard zegt dat verhoging van de bijdrage van de leden uit contributie moet komen en niet uit 
de z.g. eigen bijdrage reiskosten. Niet alle leden maken reiskosten. Bij dit soort zaken moet je 
rekening houden met het collectief. 
Verder geeft Gerard aan dat hij bij het inlezen heeft waargenomen dat er leden zijn die 
“verdienen” aan de reiskostenvergoeding bijv. door samen te reizen en 2x reiskosten te 
declareren. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 
Henk Kemper stelt voor de eigen bijdrage reiskosten te verhogen conform de VUG regeling. 
Gerard zal zich met het nieuw te vormen bestuur buigen over de reiskosten en zal hierop in de 
volgende A.L.V. terugkomen. 

10. Berichten van de VUG 

 Aanpassing subsidie O & O verenigingen zoals door Paul gepresenteerd. 
Oproep van de VUG vooral te gaan stemmen voor de verkiezing van het Verantwoordings 
orgaan eind dit jaar. 

11. Vooruitblik 2018  

Gerard geeft een toelichting op de locatie keuze voor de Ontmoetingsdag en het traject dat 
hieraan vooraf is gegaan. Een groot aantal locaties is op internet bekeken en bij diverse 
locaties is offerte gevraagd. 
- Maassilo, offerte niet conform onze vraag 
- Van Nelle gebouw, 2 gesprekken gevoerd. Zaal alleen kost al € 20.000,--. Hier was 

niet over te praten. Valt dus af. 
- Dinershow Aalsmeer, geen offerte ontvangen. 



- Van der Valk Dordrecht, niet interessant      en 
- Van der Valk Utrecht. 
Met deze laatste locatie gaan wij door. Er is een grote zaal waar ons gehele gezelschap in past. 
Het bestuur zal diverse artiesten uitnodigen. De totale kosten voor die dag: ca. € 30.000,--. Op 
26  april a.s. zal er een afrondend gesprek plaatsvinden met Van der Valk Utrecht. 
Noot: Voor de datum van 16 augustus is gekozen omdat onze vereniging op 18 augustus 
1993 is opgericht. 
 Gerard rondt dit punt af met een dankwoord aan het adres van Mia Nijs die heel veel hand- 
en spandiensten heeft verricht. 

 12. Verkiezing bestuursleden 

Zie punt 2. 

13. Benoeming Kaskommissie 

Van de huidige kascommissie treedt Gerard van Roon af en blijft Wiebe Pitlo aan. Aad van 
Mourik in 2017 beschikbaar als reserve, gaat nu deel uitmaken van de commissie. 
Joke Visser stelt zich beschikbaar als reserve lid. 
Kascontrole vindt plaats op de dag van de A.LV. Leden van de commissie dienen 2 uur voor 
aanvang van de vergadering aanwezig te zijn. 
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14. Wat verder ter tafel komt  

Dit agendapunt vervalt. 

15. Rondvraag 

Leen van den Brink zegt dat de O & O verenigingen meer zouden moeten samenwerken. 
Gerard Veldhuijzen vraagt of degenen die zich beschikbaar hebben gesteld als bestuurslid of 
vrijwilliger zich bij de secretaris willen melden. 

15. Sluiting 

Gerard sluit om 16.30 uur de vergadering en dankt de aanwezigen, vooral diegenen die van 
zover naar de vergadering gekomen zijn.  

Notulist       Voorzitter 

Greet Oosterhof      Gerard Veldhuijzen 



Bijlagen: Leeftijdsopbouw leden vereniging 
   Jaaroverzicht 2017 

               Verslag Ontmoetingsdag 2017 
               Lijst overleden leden 2017 


