ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING
UNILEVER GEPENSIONEERDEN
Vergaderlocatie
Vergaderdatum
Aanwezig Bestuur
Aanwezig
Afwezig met bericht
Notulist(e)
Gast

Groothandelsgebouw Engels te Rotterdam
11 mei 2022, aanvang 14.00 uur
G. Veldhuijzen, (voorzitter) G. Prins (penningmeester) Joop
Bartelds (secretaris)
28 leden
108 leden
J. Bartelds/Thea Heijtel

1. Opening
Na ontvangst met koffie/thee opent de voorzitter t.w. Gerard Veldhuijzen klokslag 14.00
uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
Na opening wordt een ogenblik stilte gehouden in verband met de vele
gepensioneerden die de vereniging de afgelopen jaren zijn ontvallen.
2. Vaststellen agenda
Gerard Prins stelt vast dat aanwezige leden geen wijziging voor de agenda hebben.


Ingekomen stukken
- nieuwe privacyregels
- nieuwe statuten
- huishoudelijk reglement
Uitgaande stukken
- brieven in verband met niet doorgaan van Algemene Ledenvergadering 2020/2021
- afzeggen rondvaart Biesbosch 202/2021 ontmoetingsdagen 2020/2021 in verband
met Covid 19

3. Geen Algemene Ledenvergadering en ontmoetingsdagen in 2020/2021
Bestuur heeft vele malen telefonisch en via e-mail contact met elkaar overlegd en ook bij
de secretaris thuis is vergaderd.
Ter compensatie van het niet doorgaan is aan alle leden in 2020 een boeket bloemen
aangeboden. Dit is door de leden zeer op prijs gesteld.
4. Financieel overzicht 2020 en 2021
Gerard presenteert financiële jaaroverzichten 2020 en 2021.
5. Kascommissie verslag 2019, 2020 en 2021.
De kascommissie is in 2021 en voor deze Algemene Leden vergadering bijeen geweest
Verslag is goed bevonden en het bestuur decharge verleend. Ook zijn de jaren 2019 en
2020 tijdens de Covid 19 periode gecontroleerd en goed bevonden.
6. Pauze
In de pauze zijn er drankjes en hapjes geserveerd.

7. Begroting 2022
Gerard Prins presenteert de begroting 2022
De begroting geeft verhoudingsgewijs aan dat onze inkomsten en uitgaven weliswaar
nog goed zijn, maar dat de te verwachten inkomsten zullen verminderen.
8. Vaststelling contributie en reiskosten 2023
Ondanks dat in 2020 en 2021 kosten zijn gemaakt en de bijdrage van Unilever aan de
VUG is verminderd is het voorstel dit jaar de contributie en bijdrage reiskosten niet aan
te passen. De komende Algemene Ledenvergadering zal dit agenda weer op de agenda
staan voor 2024
9. Nieuwe statuten, nieuwe privacywetgeving en huishoudelijk reglement
Gerard Prins legt duidelijk uit wat de gevolgen hiervan zullen zijn.
De wettelijke veranderingen gelden niet alleen voor ons maar voor alle verenigingen en
stichtingen waarbij wij veel ondersteuning krijgen van de VUG. De officiële goedkeuring
zal op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 2023 staan. In verband met
het totaal aantal aanwezigen zal vooraf een extra vergadering gepland worden, waarbij
gezien de verwachte opkomst deze geen doorgang zal hebben en wij met de
aanwezigen op de Algemene Ledenvergadering goedkeuring kunnen geven. De statuten
zullen vooraf op U-Vitalis gepubliceerd worden.
10. Vooruitblik 2022 en verder op basis van de enquête ontmoetingsdag 2019.
In 2019 is een enquête gehouden op de ontmoetingsdag.
De uitkomst hiervan is aan u voorgelegd. Bestuur zal dit jaar nader onderzoeken wat de
(on)mogelijkheden zijn.
11. Rooster aftreden bestuur.
Joop Bartelds heeft aangegeven na deze Algemene Ledenvergadering te willen stoppen
als secretaris . Joop wordt bedankt door de voorzitter voor zijn inzet, vergezeld van
applaus, een cadeaubon en een prachtig boeket bloemen.
12. Benoeming nieuw bestuurslid Thea Heijtel
Mevrouw Thea Heijtel is voorgesteld als vervangend nieuw bestuurslid in de functie van
secretaris en met algemene stemmen is dit voorstel aangenomen.
13. Benoeming kascommissie, nieuw reserve lid.
Joke Visser en Greet Oosterhof zullen in 2023 de kascommissie vormen met als reserve
kascommissielid de heer D.D.C. Mouwen.
14. Ontmoetingsdag 2022.
Ontmoetingsdag 2022 is vastgesteld op 27 juni a.s. Wij gaan varen met Rederij De
Zilvermeeuw uit Drimmelen door de Biesbosch. Dit was ook al het plan in 2020 en 2022.
15. Rondvraag.
- Voorstel volgende Algemene Ledenvergadering te zorgen voor een microfoon.
De verstaanbaarheid is erg slecht.
Bestuur zegt toe dat dit geregeld zal worden.
- Uitkeringen Sociaal Fonds duren erg lang. Gerard Prins vraagt deze aan hem toe te
sturen en gaat hier achteraan.

16. Sluiting
Rond 16.30 sluit de voorzitter vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

