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 de vraag of Unilever niet bij zou kunnen/willen dragen aan 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 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
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
Woensdag 2 september

ALV, voorafgaand aan de VUG ALV, in Restaurant Engels in Rotterdam
het uitje, tesamen met partner

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
www.-u-vitalis.nl

