Vereniging van gepensioneerden van Unilever Hoofdkantoor Rotterdam en Unilever R&D
Vlaardingen- VGU-HkR
Notulen van de Algemene Leden Vergadering op 12 december 2018 in De Doelen te Rotterdam.

1.
Opening
De voorzitter heet allen, mede namens het Bestuur, hartelijk welkom en zegt het een mooie traditie te
vinden dat er sprake is van een hoge opkomst.
De vraag of er vanuit de vergadering nog agendapunten zijn wordt beantwoord met stilte.
2.
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 17 april 2018
De notulen worden, met dank aan de secretaris, goedgekeurd onder vermelding dat onder punt 6, Verslag
Kascommissie, het Alex Bouman moet zijn in plaats van Arie Bouwman.
3.
Bestuur
De heer Jan Rogaar heeft zich beschikbaar gesteld als lid van het Bestuur. Jan stelt zich voor aan de
vergadering en deze stemt met applaus in met zijn benoeming in het Bestuur
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
Mail van de heer L. Hulstaert betreffende de septemberuitjes. Bij de uitnodiging voor deze bijeenkomst is
een enquête formulier gevoegd. Na analyse van de enquête zullen de volgende uitjes worden bepaald.
5.
Terugblik op het afgelopen jaar
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor de leden die ons ontvallen zijn en hij geeft een overzicht van
de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dit overzicht is te vinden op u-vitalis.
Voorlopig is alleen de datum voor de ALV in april 2019 bekend: 16 april in Engels in het
Groothandelsgebouw Rotterdam, gecombineerd met de vergadering van de VUG.
6.

Financiën

Algemeen
De uitgereikte overzichten zijn nog voorlopig; in april komen de uiteindelijke. Probleem is het verzenden
van uitnodigingen; niet alleen financieel maar ook logistiek gezien. Alternatieven worden onderzocht maar
voorkeur gaat uit naar verzenden per e-mail.
Balans
Het resultaat voorgaande jaren laat een negatief bedrag zien door twee oorzaken: Repro- en audiokosten.
Voor dit jaar is een (hoog) bedrag voor geluid ed. opgenomen. Suggestie vanuit de zaal om deze kosten te
drukken?
Begroting 2018
De vergadering gaat akkoord met de voorgelegde begroting.
Deze is gebaseerd op die van 2017. De subsidieverlaging is er nog niet in verwerkt. Verwachting is dat we
€ 7.000.- in zullen teren in 2018 hetgeen geen probleem zou moeten zijn omdat we een gezonde
vereniging zijn.
Contributie 2018
Er komt geen contributieverhoging.
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn uitmuntende werk.

7.
Vereniging van Unilever Gepensioneerden (VUG)
De heer Nico Overbeeke doet verslag van de ontwikkelingen in de VUG (is binnenkort na te lezen op uvitalis).
8.
Stichting Steun bij Ziekte ( SbZ )
De heer Gert Schipper doet verslag van de ontwikkelingen binnen onze zorgverzekering (zie U-Vitalis).
Als er vragen zijn mbt SbZ/Zilveren Kruis kan men altijd contact opnemen.
9.

Rondvraag

De heer A. Don vraagt of degenen die vrijkomen bij R&D na het sluiten van Vlaardingen lid kunnen worden
van de VGU-HkR. Dit kan aangevraagd worden; mailadres op u-vitalis.
De heer O. Korver dankt de voorzitter namens de vergadering voor zijn werk.
10.
Sluiting
De voorzitter legt kort uit hoe de rest van het programma zal verlopen en sluit de vergadering. met dank
voor de enthousiaste deelname.
Rozenburg, 13 december 2018.
www.-u-vitalis.nl

