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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 
Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 
2017 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 38 leden, incl. bestuur, aanmeldingen 48, afgemeld 2 
en 8 leden zijn niet op komen dagen. Bericht van verhindering ontvangen van de 
dames, K. Pijtak-van Leeuwen, M. Vries-Lengers en de heren, B. v.d. Brom, B. van 
Dongen, T. van Druten en H. Voorveld.  
Afgemeld: de heren B van Essen en G. Vraudeunt 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
De agenda wordt goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 
 
Ingekomen: Correspondentie betreffende Ontmoetingsdag 
  E-mails van de VUG 
Uitgaand: Uitnodiging A.L.V. 
  Verslag A.L.V. van 26 maart 2016 
  Uitnodiging Ontmoetingsdag 2016 
  Begroting 2016  naar de VUG 
 
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 
 
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 2016 zijn overleden (18) en vraagt de aanwezigen 
staande en in stilte hen enkele ogenblikken te gedenken. 
De lijst van overledenen wordt met het verslag meegestuurd. 
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5. Jaaroverzicht 2016 
 
Greet Oosterhof, secretaris, benoemt de belangrijkste gebeurtenissen uit 2016. Het 
volledige overzicht zal als bijlage aan dit verslag worden toegevoegd. Cees bedankt 
het secretariaat voor het gedane werk. 
Ontmoetingsdag: 
Als aanvulling geeft Cees een overzicht van de door de cateraar niet nagekomen 
afspraken. 
Paul heeft bezwaar gemaakt bij zowel de cateraar als het Spoorweg museum. De 
cateraar heeft veel te veel consumpties in rekening gebracht. Dit is aangepast, 
bovendien hebben wij een korting van 10% op de totale rekening gekregen.  
Complimentje voor Paul! 
Theo van Vugt vraagt hoeveel leden zich hebben afgemeld. Cees antwoordt dat 280 
leden + introducé zich hebben aangemeld. Na afmelding hebben wij 265 deelnemers 
aan de cateraar doorgegeven. Uiteindelijke opkomst: 234. Wij hebben dus voor deze 
31 personen wel moeten betalen, schade ca. € 3.000,- ! We kunnen deze leden niet 
aansprakelijk stellen, wel houden we bij wie meerdere keren niet komt zonder af te 
zeggen. Dit zijn echter steeds anderen. 
Theo stelt voor deze mensen een briefje te sturen met de opmerking: “jammer dat u 
er niet was, dit heeft ons onnodig  € ….  gekost”. 
 
6. Financieel verslag over 2016 
 
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 2016. 
Hierbij licht hij verschillende posten toe. 
 
Uitgaven: 
 
Het voordelig saldo is € 11.495,-, er was begroot € 6.240,-, dit is een verschil van + € 
5.255, -. 
Dit komt omdat de geplande kosten voor de gepensioneerden dag, ca. € 5.500, - 
lager zijn uitgekomen. Dit komt door:  

a) deels door het aantal deelnemers 234, echter hebben wij wel voor 265 
personen moeten betalen.(planning was 300 ) 

b)  de bedongen korting i.v.m. het niet nakomen van gemaakte afspraken 
 

Bestuurskosten: 
 
Deze zijn ca. € 400, - hoger dan in 2016. 
Het verschil wordt veroorzaakt door het eindejaar etentje. 
 
Jaarvergadering: 
 
In 2016 wederom vergaderd bij Engels in het Groot handelsgebouw. 
Zoals ook vorig jaar al vermeld, worden de kosten op een andere manier berekend  
door Engels, hierdoor hebben wij nu ca. € 450, - meer uitgegeven.  
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Bankkosten: 
 
Deze blijven stijgen, dit komt omdat we vanaf maart 2016 moeten betalen voor 
zakelijk internet bankieren. 
 
 
Inkomsten:  
 
Contributie: -/- € 45, - als gevolg van dalende leden aantal. 
 
Rente: -/- € 380, - i.v.m. steeds verder dalende rente! 
 
Subsidie: -/- € 1729, - t.o.v. 2015, dit komt door de daling van de subsidie bijdrage 
van Unilever en de gewijzigde berekening door de VUG op basis van actuele leden 
aantallen. 
 
Balans per 31 december 2016: 
 
Het banksaldo per 31 december 2016 is € 11.495, - hoger dan per 31 december 
2015. 
   
7. Verslag kascommissie 
 
Cees geeft Joop Weeda het woord. 
“Ondergetekenden Gerard van Roon en Joop Weeda verklaren op dinsdag, 4 april 
2017 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. 
 
8. Begroting 2017  
 
De begroting laat een voordelig saldo zien van € 7.215, -. 
Per saldo is deze begroting ca. € 2550, - lager dan die van 2016. 
Door de VUG wordt de Unilever subsidie verdeeld onder de aangesloten 
verenigingen op basis van de leden aantallen. Voor Unilever Bestfoods Nederland 
betekent dit, dat wij 469 leden hadden op 1 april 2017. 
 
Theo van Vugt stelt voor informatie op te vragen bij de Lease Bank van Leaseplan, 
gezien de minimale rente bij de Rabobank. Zij geven een hoger rentepercentage, 
maar dit geldt waarschijnlijk alleen voor particulieren. Voor verenigingen gelden 
andere regels. Paul zal dit nagaan. 
Henk Kemper zegt dat wij een zeer rijke vereniging zijn. We zouden wat meer geld 
kunnen uitgeven, bijv. Een lunch voorafgaand aan de vergadering. Hij vraagt hoe het 
bestuur hier tegenover staat. 
Paul: we zouden dit kunnen doen maar de vraag is of er dan meer leden naar de 
vergadering komen en bovendien, ook voor deze vergadering hebben een aantal 
leden zich niet afgemeld, consequentie: ook voor hen moeten we betalen. 
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Volgend jaar bestaan we 25 jaar, dit gaat extra geld kosten. Bovendien weten we niet 
wat Unilever gaat doen met de jaarlijkse subsidie. We moeten al verantwoording 
afleggen over de bestedingen.  
Gerard Veldhuizen zegt dat we vooruit moeten kijken naar de toekomst en dus niet 
extra veel geld moeten gaan uitgeven om het uitgeven. 
Paul: als Unilever stopt met subsidiëren kunnen wij nog doorgaan met onze 
activiteiten. 
Cees: we moeten ook rekening houden met de nieuwe gepensioneerden, moeten we 
die dan lokken met een lunch? Vorig jaar hebben wij ingevoerd tijdens de pauze 
behalve een drankje ook een hapje aan te bieden. 
Niet alle leden zijn goed ter been en kunnen dus niet deelnemen. Voor ons 20-jarig 
bestaan hebben we hen een cadeaubon gestuurd. Het 25-jarig jubileum gaat ook 
weer extra geld kosten. Ondanks dat wij een rijke vereniging zijn willen we het geld 
met beleid uitgeven. 
De aanwezigen zijn het hiermee eens, applaus. 
 
9. Vaststelling contributie. 
 
De contributie voor 2017 blijft wederom ongewijzigd, zijnde € 0,25 per maand. De 
VUG heeft de contributie wel verhoogd. 
 
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 dinsdag 18 april a.s., 
eveneens in Engels. 
 
PAUZE 
 
11. Vooruitblik 2017  
 
 Locatie van onze Ontmoetingsdag is nog niet bekend. Het bestuur is in gesprek met 
Dierenpark Amersfoort. De offerte is nog niet conform onze wensen. 
Datum: 7 september 2017. 
In 2018 bestaat onze vereniging 25 jaar. Cees vraagt de leden om suggesties voor 
deze bijzondere Ontmoetingsdag. Graag per e-mail aan Cees: cees.2@planet.nl. 
We willen een uitgebreid programma bieden met entertainment. 
Gerard van Roon: het mag wel wat kosten € 200,00 p.p. stelt hij voor. 
Suggestie: “Soldaat van Oranje” matinee. Deze voorstelling draait voorlopig tot juli 
2017. Wordt wellicht weer verlengd. 
Het bestuur heeft ook gekeken naar dinnershows. Deze vinden altijd ’s avonds 
plaats. Voor ons niet haalbaar. 
  
 12. Verkiezing bestuursleden 
 
Cor stelt zich niet herkiesbaar. Greet is herkiesbaar. 
Voorlopig bestaat het bestuur dus uit 3 leden. 
Cees vraagt de vergadering mandaat om een nieuw bestuurslid te zoeken en te 
benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Cor wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en krijgt een waardebon. 

mailto:cees.2@planet.nl
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13. Benoeming Kaskommissie 
 
In de huidige kascommissie treedt Joop Weeda af en blijft Gerard van Roon aan. 
Wiebe Pitlo, in 2016 beschikbaar als reserve, gaat nu deel uitmaken van de 
commissie. 
Aad van Maurik stelt zich beschikbaar als reserve lid. 
Kascontrole vindt plaats op de dag van de A.L.V. Leden van de commissie dienen 2 
uur voor aanvang van de vergadering aanwezig te zijn. 
 
14. Wat verder ter tafel komt 
 
Geen onderwerpen ingebracht. 
 
15. Rondvraag 
 
Gerard van Roon vraagt of 7 september als datum voor onze Ontmoetingsdag 
vastligt. Dit is wel de bedoeling. 
Theo van Vugt stelt voor t.g.v. ons 25-jarig jubileum foto’s te verzamelen van de 
activiteiten van de laatste 25 jaar. In het teken van nostalgie “Beeld en Geluid” te 
Hilversum afhuren. 
Theo zal dit voorstel op papier zetten. 
Het bestuur staat open voor alle suggesties. 
 
Cor wil het bestuur bedanken voor de fijne samenwerking. Ooit bestond het bestuur 
uit 7 leden, hij hoopt dan ook op aanvulling en dankt alle leden en hoopt dat de 
vereniging nog lang mag bestaan. 
 
15. Sluiting 
 
Cees sluit om 16.15 uur de vergadering en deelt mede dat door Unilever weer een 
product pakketje beschikbaar is gesteld voor alle aanwezigen. Applaus. 
Hij zal namens de leden een bedankje sturen. De communicatie verliep moeizaam, 
maar het is toch weer gelukt. 
 
 
Notulist       Voorzitter 
 
Greet Oosterhof      Cees van den Heuvel 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Jaaroverzicht 2016 
               Verslag Ontmoetingsdag 2016 
               Lijst overleden leden 2016 
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