
Terugblik op het afgelopen jaar door Bert Beij 
(bij de VGU-HkR Kerstbijeenkomst 2018) 

Het bestuur heet u van harte welkom op deze tweede Algemene Leden 
Vergadering van 2018 en graag blik ik met u terug op dit jaar. 

In de laatste maand van 2017 en in het afgelopen jaar hebben wij de 
volgende leden door overlijden verloren: 

De heren:     de dames: 
G.H. Jouvenaz    T.M. Gerritsen-Ruts 
A.A. Memelink    J.A. Bijl 
H.J. Zom     A. Leentvaar-van Beusekom 
C.T.C. Heyning    N. Wijn 
J. Veldhuizen    A. De Gast 
K. Mookhoek    E.L. Houtsmuller-Caljouw 
J.J.C.M. Lokkerbol   E.M. Klooster-Pelder 
W.B. Dill     W.J.C. Hulsing-Bouman 
C.J. Olsthoorn 
W. de Bruin 
J. Bron 
A. van Rijn 
H. Buynink 
M.J. van der Hoeven 
J.W. Meulkens 
N. Goedhart 
J.D. Busker 
P. Rijken 
J. Winkler Prins 
G.O.J. van Tets 
P.Tamboer 
J.C.A. Tesseur 
C.J.P.G.Marchand 
R.Keuning 
J.P. Helderop 
J.C. Overdulve 
A. Bot 

Mag ik U vragen een moment van stilte in acht te nemen waarin wij hen met 
genegenheid en respect kunnen gedenken.……Dank u wel. 
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Het ledental per 12 december 2018 bedraagt 707 en dat is 12 minder dan 
eind 2017.   Onze leden bestaan uit  229 dames en 478 heren.  We hebben 
van 8 leden bericht van uitschrijven ontvangen en we hebben 28 nieuwe 
leden mogen begroeten. Wij blijven proberen oud-collega’s die niet bij 
Unilever gepensioneerd zijn maar wel veel dienstjaren hebben, bij onze 
vereniging te laten aansluiten.  Daarom nogmaals een oproep aan u: kent u 
oud-collega’s die nog geen lid zijn??? 

Het Bestuur vergaderde dit jaar vier keer en individuele bestuursleden 
hebben een bijdrage mogen leveren aan het werk van de VUG en de KNVG.  
In juli is het Bestuur met partners, samen met VUG bestuursleden en 
partners een middag naar Delft geweest waarna de dag afgesloten werd met 
een etentje. 

Sociale activiteiten 
Kerstbijeenkomst 2017 
In het afgelopen jaar werd de Algemene Ledenvergadering en de 
kerstbijeenkomst gehouden op 13 december 2017. In de vergadering heeft 
Nico Overbeeke, de voorzitter van de VUG, ons op de hoogte gebracht van 
de ontwikkelingen en activiteiten rond de VUG in 2017.  
Van zelfsprekend was Gert Schipper weer bereid een doorkijkje in de 
activiteiten van Steun bij Ziekte te geven.  

Na de pauze konden we genieten van de Big Band Swing Express met onze 
eigen John Lindhoudt op de gitaar. 

Aansluitend was het tijd voor het Kerstdiner op het Hoofdkantoor van 
Unilever aan het Weena, wederom verzorgd door Taste.  
Ook dit jaar zal Taste ons diner verzorgen.  

Martine Zeegers, Vice President Human Resources gaf een terugblik op de 
activiteiten van Unilever in Nederland in 2017. 
Dit jaar zal Robbert de Vreede, Vice President Foods & Digital Transformation 
Unilever Benelux ons toespreken. 

Voorjaarsbijeenkomst 
De voorjaarsbijeenkomst werd dit jaar op 17 april gehouden, wederom als 
gecombineerde bijeenkomst met de VUG en weer in restaurant Engels in het 
Groothandelsgebouw in Rotterdam. 
Tussen de twee ALV’s  was voorzien dat Conny Braams een presentatie zou 
geven over de situatie bij Unilever. 
Helaas was zij genoodzaakt om die afspraak op het laatste moment af te 
zeggen.  
Zij heeft toegezegd om op de ALV’s van 16 april a.s. wel te spreken. 
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September uitstapje 
En dan het septemberuitje.  Op 6 september scheepten we in op de 
Zilvermeeuw die speciaal voor ons vanuit Drimmelen naar Rotterdam was 
gevaren zodat we niet eerst in bussen vervoerd hoefden te worden. 
Onder het genot van koffie met gebak en een lunch ging de reis naar 
Gorinchem waar onder begeleiding een stadswandeling kon worden 
gemaakt. Het kleine beetje miezerregen in het begin stoorde ons niet! 
Terug op de boot werd een andere route gekozen en gingen we over de 
Oude Maas, langs Spijkenisse terug naar Rotterdam.  In de tussentijd werd 
een heerlijk diner geserveerd. 
Om een uur of 7 waren we terug aan de Plantagelaan in Rotterdam. 
Ik wil graag Marleen en Trudie, die het leeuwendeel van de organisatie op 
zich hebben genomen nogmaals hartelijk bedanken voor het verzorgen van 
deze dag.  

Voor volgend jaar staat 1  datum vast: 
-op 16 april zal de Voorjaarsbijeenkomst samen met de VUG plaatsvinden 
weer in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. 

Wat betreft het uitje: zoals u hebt kunnen merken is er bij de uitnodiging 
voor vandaag een enqueteformulier meegestuurd omdat er, hoewel er veel 
positieve geluiden te horen waren,  tijdens de laatste boottocht toch wat 
commentaar kwam op iedere keer weer een boottocht. 
Wij zullen de uitkomsten evalueren en bekijken waar de meeste voorkeur 
naar uitgaat waarna wij zullen proberen een leuke bestemming te vinden 
voor september 2019. 

Zoals eerder gememoreerd hebben we nog niet van Unilever de toezegging  
ontvangen om nieuw gelanceerde producten aan u door te mogen geven. 
We geven onze inspanningen om dit te bereiken niet op. 

In VUG verband zijn we bezig met een toekomstvisie voor onze vereniging 
uit te werken. Daarbij worden scenario’s bekeken van afnemende Unilever 
subsidie  en ontwikkelingen van het ledenaantal. 
Meer daarover op de ALV van 16 april a.s. 

Ik sluit af met de constatering dat dit jaar een goed jaar voor de vereniging 
is geweest met goed bezochte activiteiten.  
We zijn nog steeds een financieel gezonde vereniging, hoe gezond dat hoort 
U zo dadelijk van onze penningmeester Ruud van Putten. 
De samenwerking met de VUG is uitstekend en we prijzen ons gelukkig met 
de service die Steun bij Ziekte en COGU ons biedt.  

Rest mij nog om U allen te danken voor Uw enthousiaste deelname aan de 
vergaderingen en uitstapjes. 
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Graag wil ik Emile Verdegaal en John Klerk hartelijk danken voor het werk 
dat zij voor ons verrichten via U-Vitalis. 
Als laatste wil ik namens U allen Bea, Marleen, Trudie en Ruud hartelijk 
danken voor hun inzet in het afgelopen jaar.  
Jullie waren weer een fantastisch Team om mee samen te werken.  

Bert Beij 

Bruinisse december 2018  
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