Secretariaat:
Postbus160 3000 AD Rotterdam

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden
Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op donderdag, 31 maart 2016 in Zalencentrum
Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

1. Opening
De voorzitter, de heer Cees van den Heuvel, opent om 14.00 uur de Algemene ledenvergadering.
Aanwezig 35 leden, incl. bestuur. Aanmeldingen 47 afgemeld 5, 7 leden zijn niet op komen dagen.
Bericht van verhindering ontvangen van de dames, G. Bakker, J.G. Boshamer-van Mildert en de
heren F. Burger, S. Erwteman, J. de Jong, J. Kroeze, C. Mellenbergh, J. Millecam, G. Vonk,
H. Voorveld en Th. van Vugt
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen:
Uitgaand:

Correspondentie betreffende Ontmoetingsdag
E-mails van de VUG
Uitnodiging A.L.V.
Verslag A.L.V. van 26 maart 2015
Uitnodiging Ontmoetingsdag
Begroting 2015 naar de VUG

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015
Cees neemt het verslag bladzijde voor bladzijde door. Er zijn geen opmerkingen.
Hiermede wordt het verslag goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Cees toont de lijst met leden die in 2015 zijn overleden (32) en vraagt de aanwezigen staande en in
stilte hen enkele ogenblikken te gedenken.
De lijst van overledenen wordt met het verslag meegestuurd.
5. Jaaroverzicht 2015
Greet Oosterhof, secretaris, benoemt de belangrijkste gebeurtenissen uit 2015. Het volledige
overzicht zal als bijlage aan dit verslag worden toegevoegd. Cees bedankt het secretariaat voor het
gedane werk.
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6. Financieel verslag over 2015
Cees 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 2015. Hierbij licht hij verschillende posten toe.
John Scheffers complimenteert het bestuur met het feit dat ondanks dat alles duurder wordt, toch
minder geld wordt uitgegeven.
Uitgaven:
Het voordelig saldo is € 5.879, er was begroot € 8.550, dit is een verschil van -/- € 2.571.
Dit komt omdat de geplande kosten voor de gepensioneerden dag, ruim € 3.000 hoger zijn
uitgekomen. Oorzaak hiervan is de grote opkomst op de Raderboot, nl 340 personen.
Bestuurskosten:
Deze zijn ruim € 350 lager dan in 2014. De voornaamste besparingen zijn:
a- Reiskosten
-/- € 120
b- geen afschrijving Comp. -/- € 150
c- Eindejaars etentje
-/- € 75
Jaarvergadering:
In 2015 wederom vergaderd bij Engels in het Groothandelsgebouw. Er wordt op een andere
manier omgegaan met de berekening van de kosten. Vorig jaar betaalden wij voor zaalhuur,
nu moet er betaald worden n.a.v. het opgegeven aantal personen. Vandaar de steeds verder
oplopende kosten van de A.L.V.
Inkomsten:
Rente; De rente blijft maar dalen, daarom ca € 50 minder dan in 2014.
Subsidie; Per saldo is de subsidie in 2015 vrijwel gelijk aan die van 2014.
Contributie; Ook hier fractioneel lager ca € 45, als gevolg van dalende leden aantal.
Balans per 31 december 2015;
Het banksaldo per 31 december 2015 is € 5.879 hoger dan per 31 december 2014.
7. Verslag kascommissie
Cees geeft Joop Weeda het woord.
Ondergetekenden Frans Witberg en Joop Weeda verklaren op donderdag, 31 maart 2016 de kas van
de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland te hebben gecontroleerd en in
orde bevonden”.
Cees bedankt de kascommissie en vraagt de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het
financiële beleid.
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8. Begroting 2016
De begroting laat een voordelig saldo zien van € 6240.
Per saldo is deze begroting ca € 1350 lager dan die van 2015.
Door de V.U.G. wordt de Unilever subsidie verdeeld onder de aangesloten verenigingen op basis
van de leden aantallen. Echter deze dateerden uit 2009, voor 2016 gaat men uit van het aantal leden
per 1 april 2016.
Voor Unilever Bestfoods Nederland betekent dit, dat wij sinds 2009 gezakt zijn van 549 leden naar
480 leden op 1 april 2016.
Gevraagd wordt of we niet goedkoper terecht kunnen voor onze ledenvergadering. Het bestuur heeft
voor Engels gekozen gezien de gunstige ligging naast het station. Vergaderen bij Unilever is niet
meer mogelijk. O.a. hiervoor ontvangen wij de subsidie. Helaas moeten wij vandaag voor 42
personen betalen, terwijl er maar 35 aanwezig zijn. (€ 25, - p.p.).
Wiebe Pitlo vraagt of een deel van ons vermogen naar een spaarrekening kan. Paul antwoordt dat
een spaarrekening voor de zakelijke markt ook maar 0,3% oplevert. Nu ontvangen wij 0,7%, wordt
0,5%. We blijven dit nauwlettend volgen.
Paul vraagt toestemming € 3.000,-- over te hevelen naar de reserve. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
9. Vaststelling contributie.
De contributie voor 2016 blijft wederom ongewijzigd, zijnde € 0,25 per maand.
10. Berichten van de VUG
Zie de uitgebreide informatie in de Nieuwsbrieven van de VUG en PROGRESS.
Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de VUG is op 12 april a.s., eveneens in Engels.
PAUZE
11. Vooruitblik 2016
Zowel locatie als datum van onze Ontmoetingsdag is nog niet bekend. Het bestuur gaat binnenkort
kijken bij het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Datum: waarschijnlijk half november.
12. Verkiezing bestuursleden
Statutair aftredend in het jaar 2016 zijn Cor Elshout en Cees van den Heuvel.
Cees stelt zich herkiesbaar, Cor wil nog maximaal één jaar aanblijven.
Helaas hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Cees vraagt de vergadering mandaat om een
nieuw bestuurslid te zoeken en te benoemen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
13. Benoeming Kaskommissie
Van de huidige kascommissie treedt Frans Witberg af en blijft Joop Weeda aan. Gerard van Roon,
in 2015 beschikbaar als reserve, gaat nu deel uitmaken van de commissie.
Wiebe Pitlo 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
Geen onderwerpen ingebracht.
15. Rondvraag
Gerard van Roon zegt dat wij moeten blijven benadrukken dat leden die zich hebben aangemeld
voor deelname aan de A.L.V of Ontmoetingsdag, zich afmelden als ze onverhoopt niet kunnen
komen. Hierdoor wordt veel geld bespaard.
Het bestuur blijft hier aandacht aan besteden!
15. Sluiting
Cees sluit om 15.45 uur de vergadering en deelt mede dat door Unilever weer een product pakketje
beschikbaar is gesteld voor alle aanwezigen en zal namens de leden een bedankje sturen.
Notulist

Voorzitter

Greet Oosterhof

Cees van den Heuvel

Bijlagen: Jaaroverzicht 2015
Verslag Ontmoetingsdag 2015
Lijst overleden leden 2015
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