
Vereniging van gepensioneerden van Unilever Hoofdkantoor Rotterdam en Unilever R&D Vlaardingen 
 
CONCEPT 
 
Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 18 mei 2022 in het TOO Conference Centre te Rotterdam. 
 
1. Opening 
De voorzitter heet allen, mede namens het Bestuur,  hartelijk welkom en is verheugd dat er weer een fysieke 
bijeenkomst kan zijn na de twee Covid jaren en dat er een grote opkomst is.  De vergadering beantwoordt dit met 
applaus.  
 
2. Goedkeuring van het verslag van de ALV van 20 april 2021 via een webinar. 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.  
Punt is wel dat in de vorige vergadering de heer Wiebe Schokker was benoemd als lid van de Kascontrole Commissie 
maar helaas is de heer Schokker onlangs overleden.   
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen- of uitgaande stukken. 
 
Mededelingen: 
-Enkele mededelingen betreffende het programma en de lunch. 
-De statuten worden gewijzigd.  Hiervoor komen 2 vergaderingen.  Een en ander zal door de heer  
 Ton Lotterman in de VUG vergadering worden uitgelegd.  Wat betreft de VGU-HkR statuten: dit zal in de  
 december ALV aan de orde komen. 
 
4. Samenstelling Bestuur 
Helaas heeft mevrouw Trudie Voerman-Van Rijswijk moeten besluiten af te treden. Mevrouw Roelien     
Emmelot heeft zich beschikbaar gesteld en zij wordt, na zich voorgesteld te hebben, met applaus begroet. 
De heer Jan Rogaar was statutair per 1 januari 2022 aftredend.  Hij wordt herkozen met instemmend applaus. 
 
5. Financien 
Begrijpelijkerwijs is er niet veel gebeurd, afgelopen jaar.  Er is een stoel voor de Jurriaan zaal van De Doelen 
gesponsord en er is een oudejaarsborrelpakketje aan alle leden gestuurd als compensatie voor het weer moeten 
afzeggen van de kerstbijeenkomst. 
Er is niet ingeteerd op vermogen. 
De begroting 2022 is identiek aan die van 2021.  Grote post zal zijn het septemberuitje (met partners). 
Balans: 260 K eigen vermogen maar er zal ingeteerd gaan worden. 
De begroting wordt geaccordeerd door de vergadering. 
 
6. Verslag Kascontrole Commissie  
Door het overlijden van de heer Wiebe Schokker heeft het Bestuur een vervanger moeten zoeken. De heer Joop van 
Witsenburg heeft zich bereid getoond deel te nemen aan de kascontrole. Er is geen gelegenheid geweest om hem 
door de leden te laten kiezen in de december 2021 ALV daar deze vergadering is afgezegd wegens Covid. 
De voorzitter leest het verslag van de heren Dick Toet en Joop van Witsenburg voor en dankt hen voor hun inzet. 
Op voorstel van de Kascontrole Commissie verleent de vergadering decharge van het gevoerde financiele beleid. 
 
7. Benoeming Kascontrole Commissie 
De heer Dick Toet heeft driemaal de kascontrole gedaan. Het Bestuur heeft de heer Huug Eusch bereid gevonden zijn 
plaats in te nemen. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming en benoemt ook de heer Joop van Witsenburg 
voor een volgende termijn. 
 
8. Activiteitenoverzicht 
Donderdag 1 september  boottocht met partners met de Majesteit, richting Schoonhoven 
December 2022   kerstbijeenkomst 
 
9. Rondvraag 
Vraag van de heer Ruud van Putten of iemand een eerste blikje Becel heeft te leen voor museum Vlaardingen. 
Vraag wat de functie van voormalige URL Vlaardingen is: sommige panden zullen worden gesloopt; hoofdgebouw 
worden appartementen en de aula wordt behouden voor festiviteiten.  Ook zal er opvang zijn voor mensen uit Ukraine. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid  en spreekt de hoop uit dat het een normaal jaar zal 
gaan worden zodat de activiteiten door zullen kunnen gaan.. 
 
 
Rozenburg, 31 mei 2022 


