
Vereniging van gepensioneerden van Unilever Hoofdkantoor Rotterdam en Unilever R&D 
Vlaardingen- VGU-HkR  
  
  
  
Notulen van de Algemene Leden Vergadering op 16 april 2019  in Restaurant Engels te Rotterdam.  
  
  
  
  
1.  Opening  
De voorzitter heet allen, mede namens het Bestuur,  hartelijk welkom en geeft een uitleg over het 
programma van vandaag.  
Hij vraagt of er vanuit de vergadering nog agendapunten zijn.  De stilte in de zaal duidt op ontkenning  
  
2.  Goedkeuring van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 12 december 2018 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.   
  
3.  In- en uitgaande stukken en mededelingen  

  
  
De voorzitter benadrukt nogmaals dat wij heel graag e-mail adressen willen hebben omdat het toesturen 
van uitnodigingen erg kostbaar is.  Momenteel hebben wij van de helft van onze leden een e-mail adres. 
Onder auspicien van de VUG zal binnen enkele weken een kaart worden gestuurd met het verzoek het 
email adres door te geven.  
Vraag van de heer Corne Andrea of, als iemand een van de Bestuursleden een mail stuurt, wij het e-mail 
adres dan hebben.  Dat is juist.  
De heer John Barzilay benadrukt de privacy gegevens.  Daar is aandacht voor.  
  
4.  Financien  
De dure geluidsinstallatie bij het Kerstdiner en het versturen van uitnodigingen zorgen voor hogere kosten.  
Resultatenoverzicht: de heer Hans Maas geeft aan dat het Kerstdiner 26.000 kost en dat voor 300 pers. 
Balans: wij hebben een hoog eigen vermogen van ongeveer  € 220.000.  
  
5.  Verslag Kascontrole Commissie   
De heren Aad Lansbergen en Alex Bouwman hebben per brief verslag gedaan en delen mede dat de 
balans- en resultatenoverzichten over 2018 akkoord zijn bevonden.   
Zij  hebben enkele opmerkingen gemaakt o.a. over een 2e bank inschakelen; opslaan van adresgegevens 
en Statuten van de Vereniging.  Dit zal in een Bestuursvergadering worden besproken.  
Het Bestuur wordt decharge verleend onder dankzegging aan de penningmeester.  De voorzitter dankt de 
heren Lansbergen en Bouman voor hun inzet.  
  
6.  Benoeming Kascontrole Commissie  
De heer Alex Bouwman treedt af (statutair). Het Bestuur stelt voor de heer Dick Toet plaats te laten nemen 
in de Commissie.  Dit wordt met algemene stemmen door de vergadering goedgekeurd. De voorzitter 
bedankt de heer Bouwman voor zijn inzet.  
  
7.  Toekomstvisie Vereniging  
Alle ontmoetings- en ontspannings verenigingen hebben een toekomstvisie gemaakt.  Van de 11 
verenigingen is die van ons de jongste en een gezonde vereniging.  Verwacht wordt een afname van 3% 
per jaar; we zitten nu op 704. Een aantal verenigingen zal zich moeten opheffen.  
Door de verwachte afname zal ook de VUG subsidie gaan veranderen. Advies 
van de voorzitter: stop met roken en wordt oud!!  
  
  
  
  
  
  

Geen in- of uitgaande stukken. 



  
  
  
  
  
  
8.  Rondvraag  
Moet de naam van onze vereniging veranderen nu Vlaardingen verdwijnt??  Nee; onze leden uit 
Vlaardingen komen bij R&D vandaan; daar verandert niets aan.  
De heer Harry Jongeneelen:  Wageningen niet aan onze naam toevoegen.  
De uitslag van de enquete resulteerde in afwisselend per boot en per bus.  Niet te lange busreis!  
  
9.  Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Rozenburg, 23 april 2019  
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