
Vereniging van gepensioneerden van
Unilever Hoofdkantoor Rotterdam en Unilever R&D Vlaardingen (VGU-HkR)

Concept Notulen van de Algemene Leden Vergadering op 12 december 2019 in De Doelen te Rotterdam.

1.            Opening
De voorzitter heet allen, mede namens het Bestuur, hartelijk welkom en zegt blij te zijn met de grote 
opkomst. Jammer dat er ook veel afzeggingen zijn geweest.
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 16 april 2019
De notulen worden, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

3.            Bestuur
Zoals u heeft kunnen lezen is de penningmeester, de heer Ruud van Putten, aftredend. Hij heeft inmiddels 
twee eerdere termijnen gediend en zou volgens de Statuten niet herkiesbaar kunnen zijn. Echter, een en 
ander is besproken met het VUG Bestuur en wij vragen dan ook toestemming van de vergadering om hem 
te herbenoemen. De vergadering stemt in met luid applaus.

Ook mevrouw Trudie Voerman-Van Rijswijk is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Ook hier stemt de 
vergadering in met luid applaus.

4.            Ingekomen stukken en mededelingen
Mail van de “Bende van 5+” (de heer A. Don cs).

1. Het septemberuitje. Voorstel om boot aan te laten leggen in Rotterdam en Vlaardingen. Is niet 
haalbaar ivm groot tijdverschil tussen ophalen in Rotterdam en Vlaardingen. Bootreisje wordt in 
gedachten gehouden.

2. De UL spreker voortaan verplaatsen naar De Doelen ipv op het hoofdkantoor. Scheelt hoge 
geluidskosten en aandacht. Dit zal worden besproken in de Bestuursvergadering. 

Dank voor de bijdrage.

De datum voor de ALV in april 2019 bekend: 21 april in Restaurant Engels in het Groothandelsgebouw 
Rotterdam, gecombineerd met de vergadering van de VUG.

De voorzitter deelt mede dat volgend jaar weer een jubileumjaar is (65). Voorstel wordt aan de vergadering 
voorgelegd om weer met partners een tocht met de Majesteit te gaan maken. Budgettair is het mogelijk.
De vergadering stemt hiermee in.

De voorzitter vertelt dat de kosten van het uitje en de december ALV erg hoog zijn (+ €120 per persoon) en
dat het Bestuur graag zou zien dat men, mocht men toch af moeten zeggen, dit een week tevoren doet 
zodat wij het aantal bij kunnen stellen en zo veel geld kunnen besparen.

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.

6.            Financiën 

Begroting 2019
De kosten voor het septemberuitje zijn begroot op € 50.000,- (incl. partners). Als we met € 30.000,- interen 
blijft er nog altijd € 200.000,- in kas. Uit de vergadering komt vervolgens de vraag of Unilever niet zou 
kunnen/willen bijdragen in de kosten voor het uitje ivm het jubileum. De VUG heeft contacten met Unilever; 
we komen daar op een later tijdstip op terug.

De vergadering gaat akkoord met de voorgelegde begroting. 

Contributie 2020
Er komt in 2020 géén 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.

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
Er wordt gevraagd waarom er geen naamstickers meer worden gebruikt: de kosten daarvan zijn erg hoog 
en de plakkwaliteit is slecht.

De voorzitter legt uit dat het diner op het Hoofdkantoor geen walking dinner meer zal zijn maar dat het weer
een traditioneel diner, aan tafel, is. Dit is overzichtelijker, zowel voor de gasten als voor Taste.

De VGU-HkR wil graag in het komende jaar gebruik gaan maken van e-mail adressen voor het verzenden 
van uitnodigingen.

De data voor volgend jaar die bekend zijn:

Dinsdag 21 april: ALV, voorafgaand aan de VUG ALV, in Restaurant Engels in Rotterdam
Woensdag 2 september: het septemberuitje, tesamen met partners.

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, 18 december 2019



Terugblik op het afgelopen jaar door Bert Beij

(bij de VGU-HkR Kerstbijeenkomst 2019)

Het bestuur heet u van harte welkom op deze tweede Algemene Leden Vergadering van 2019 en graag 
blik ik met u terug op dit jaar.

In de laatste maand van 2018 en in het afgelopen jaar hebben wij de volgende leden door overlijden 
verloren:

De heren: de dames:

J.A. Bos L.W. Edelman-Heyne
W.G. Timmer C.Z. Dijkshoorn-Hinrichs
A.G.J. van Aggelen W.C. Kalisvaart
R. Staal J.G.D. van der Laag-van Hoften
G.A. Wildschut I.A.B. Ongering-Greweldinger
L.J. Dukker G.C.M. van Lint-Bekker
C.J.M. den Hollander F. Vermeulen-Casil
P. Smits P. van Rijn-Mous
E.J.H. Mertens X.M. Crince Le Roy
A.T. van Weezel P. van der Gaag-Sanderse
R. Venohr J.P. van der Reijden

A.H.C.F. Roozeboom-Bruining

Mag ik U vragen een moment van stilte in acht te nemen waarin wij hen met genegenheid en respect 
kunnen gedenken.……Dank u wel.

Het ledental per 1 december 2019 bedraagt 704 leden; 232 dames en 472 heren. Eind 2018 hadden we 
708 leden; een klein verschil dus van 4.   
2 leden hebben opgezegd in 2019; daarentegen hebben we er 21 bij gekregen.
 
Het Bestuur vergaderde dit jaar vier keer en individuele bestuursleden hebben weer een bijdrage mogen 
leveren aan het werk van de VUG en de KNVG. 
In juli is het Bestuur met partners een middag naar Den Haag geweest waarna de dag afgesloten werd met
een etentje.

Sociale activiteiten

Kerstbijeenkomst 2018

In het afgelopen jaar werd de Algemene Ledenvergadering en de kerstbijeenkomst gehouden op 12 
december 2018. 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 2018. 
Vanzelfsprekend was Gert Schipper weer bereid een doorkijkje in de activiteiten van Steun bij Ziekte te 
geven. Na de pauze konden we genieten van Wishful Singing.
Aansluitend was het tijd voor het Kerstdiner op het Hoofdkantoor van Unilever aan het Weena, verzorgd 
door Taste. Ook dit jaar zal Taste ons diner verzorgen. 
Robbert de Vreede, Vice President Foods & Digital Transformation Unilever Benelux gaf een terugblik op 
de activiteiten van Unilever in Nederland in 2018. Dit jaar zal Debora van der Zee, Vice President 
Marketing Foods Benelux ons toespreken.

Voorjaarsbijeenkomst

De voorjaarsbijeenkomst werd dit jaar op 16 april gehouden, wederom als gecombineerde bijeenkomst met
de VUG en weer in restaurant Engels in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.
Conny Braams gaf tussen de twee ALV’s een presentatie over Unilever.

September uitstapje

En dan het septemberuitje. Op 5 september vertrokken er twee bussen uit Rotterdam en twee (met een 
kleine hick-up …..) uit Vlaardingen richting Zeeland. Na koffie met gebak in Bruinisse werd naar Veere 



gereden waar we ons inscheepten voor een tochtje over het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren. 
In Middelburg was er gelegenheid even rond te wandelen waarna we weer de bussen instapten voor de 
reis terug. In Ridderkerk werd bij Van der Valk een lekker buffet geserveerd.
Het was deze keer geen warm weer maar de regen die we kregen kwam voornamelijk terwijl we hoog en 
droog in de bussen zaten.
Ik wil graag Marleen en Trudie, die het leeuwendeel van de organisatie op zich hebben genomen nogmaals
hartelijk danken voor het verzorgen van deze dag. 

Voor volgend jaar staat 1 datum vast:
- op 21 april zal de Voorjaarsbijeenkomst samen met de VUG plaatsvinden in het Groothandelsgebouw in 
Rotterdam.

Ik sluit af met de constatering dat dit jaar een goed jaar voor de vereniging is geweest met goed bezochte 
activiteiten. Dat brengt mij er wel toe nog even te memoreren dat onze septemberuitjes en kerstdiners 
kostbaar zijn (120 pp) en dat laat afzeggen de vereniging veel geld kost omdat we de aantallen op het 
laatste moment niet meer kunnen bijstellen. Uiteindelijk moeten er inkopen worden gedaan door de 
organisatie waar we boeken. Ik wil dus graag verzoeken dat u, als u inschrijft voor zowel het septemberuitje
als de Kerstbijeenkomst, zeker een week tevoren afzegt als u niet in staat bent te komen.

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.

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, Jan en Ruud danken voor hun inzet in het afgelopen
jaar. Jullie waren weer een fantastisch team om mee samen te werken. 

- - -


