Vereniging van gepensioneerden van Unilever Hoofdkantoor Rotterdam en Unilever R&D
Vlaardingen; VGU-HkR
Concept Notulen van de Algemene Leden Vergadering op 20 april 2021 via een webinar vanuit HIVE,
Wageningen.
1.
Opening
De voorzitter heet allen, mede namens het Bestuur, hartelijk welkom op deze hele bijzondere ALV die voor
het eerst via een webinar gehouden wordt. 88 personen hebben zich aangemeld; via de post zijn 4
verzoeken gekomen tot toezending van de vergaderstukken.
2.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 12 december 2019
De notulen worden, met dank aan de secretaris, (100 %) goedgekeurd.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Het Bestuur is overweldigd door de vele positieve reacties nav het brievenbus bloemetje in juli en het
kerstpakket in december.
4.
Bestuursamenstelling
De vergadering gaat (100 %) akkoord met de herbenoeming van de dames Blijleven en Klarenbeek en de
heer Beij.
5.
Financien
In 2019 was sprake van een nadelig resultaat maar alle activiteiten zijn in dat jaar doorgegaan.
In 2020 is er een positief resultaat maar zijn er, behalve het brievenbusbloemetje en het kerstpakket, geen
activiteiten geweest.
Begroting 2021: is op dezelfde manier als 2020 begroot en dan zal er negatief resultaat zijn.
Balans: de boot (Majesteit) was vooruit betaald. Dit is doorgeschoven naar 2021. We teren langzaam in.
De vergadering gaat (100 %) akkoord met de financiele overzichten.
6.
Verslag Kascontrole Commissie
Het boekonderzoek heeft plaatsgevonden; de getekende versie is bij Ruud van Putten. De vergadering
gaat (100 %) akkoord met de financiele overzichten en verleent het Bestuur decharge voor het gevoerde
financiele beleid. Dank aan de heren Aad Lansbergen en Dick Toet.
7.
Benoeming Kascontrole Commissie
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer Wiebe Schokker ipv de heer Aad
Lansbergen. De heer Dick Toet blijft nog een jaar aan.
8.
Activiteiten 2021
Het septemberuitje op 1 september (400 personen) is een lastig punt. Het Bestuur heeft nog niet echt een
beslissing kunnen nemen. Binnenkort zal via mass mail een enquete rondgestuurd worden om de mening
van onze leden te toetsen.
Ook over de december ALV is nog geen duidelijkheid. Het hoofdkantoor bijvoorbeeld is nog steeds dicht.
9.
Rondvraag
Th. Van Vugt: waarom geen bezoek aan Blijdorp? Te grote groep en catering is probleem.
B. Hoogendam: als grotere evenementen tzt doorgaan, waarom dan niet de bootreis? Condities zoals
noodzaak om 1,5 afstand te houden zijn nog niet duidelijk.
R. van Osnabrugge: neem aan dat alle ouderen tegen die tijd ingeent zijn. Dit kan niet zonder meer
aangenomen worden aangezien er geen vaccinatie plicht is.
Voor de laatste twee geldt ook: hangt ook af van vaccinaties van personeel. Is bovendien betrekkelijk
kleine ruimte.
10.
Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun deelname en het zou fantastisch zijn als we elkaar in september weer
zouden kunnen zien. Heb een fijne zomer en blijf gezond!
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