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

Notulen van de Algemene Leden Vergadering op 17 april 2018 in Restaurant Engels te Rotterdam. 

1. Opening 
De voorzitter heet allen, mede namens het Bestuur,  hartelijk welkom. 
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 13 december 2017 
Punt 6, financien: de contributie voor de VUG moet € 0,60 zijn ipv €  0,50. 

Opmerking van de voorzitter bij punt 6, financien: Er is onderzocht of het vermogen gespreid zou kunnen 
worden. Advies van RABO is dat dit niet nodig is en extra kosten met zich mee zal brengen. Het Bestuur wil 
geen certificaten omdat dit speculeren met andermans geld zou zijn. Spreiding zal nogmaals met VUG 
worden besproken.  

Daarna worden de notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris.  

3. Bestuurssamenstelling 
Er was een kandidaat maar die heeft zich helaas terug moeten trekken. Inmiddels is er een aanmelding 
geweest en dit zal zijn vervolg krijgen in de december ALV. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken. 
  
5. Financien 
Resultaten: 
De ontvangen rente is een erg rond bedrag.  De penningmeester legt uit dat dit de verwachting is; op het 
moment van versturen van het overzicht was de echte rente nog niet bekend. 

Balans: 
De rekening van het kerstdiner in 2016 kwam pas in 2017 dus deze is buiten de verwachting gebleven. 

De heer Ube Toolens: Wat betekent voorziening 2011 en later? In het verleden verstrekte Unilever extra 
voorzieningen die we apart laten zien. De voorzitter stelt voor dit bedrag in het vermogen te doen. 
De penningmeester:  in december dachten we € 6.750,- in te teren maar met de nieuwe subsidieregeling 
komt het interen nu op €  700,-. 

6. Verslag Kascontrole Commissie  
De heren Leen van de Graaf en Alex Bouman hebben per brief verslag gedaan en delen mede dat de 
balans- en resultatenoverzichten over 2017 akkoord zijn bevonden. Het Bestuur wordt decharge verleend 
onder dankzegging aan de penningmeester.  De voorzitter dankt de heren Van de Graaf en Bouman voor 
hun inzet. 

7. Benoeming Kascontrole Commissie 
De heer Leen van de Graaf stopt (statutair). Het Bestuur stelt voor de heer A.H.J. Lansbergen plaats te 
laten nemen in de Commissie.  Dit wordt met algemene stemmen door de vergadering goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt de heer Van de Graaf voor zijn inzet. 



8. Rondvraag 
Geen vragen. 

De voorzitter memoreert dat de heer Don Smit voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn jas is 
kwijtgeraakt na de kerstbijeenkomst op het Hoofdkantoor. 

De presentatie van Connie Braams in de VUG vergadering zal helaas niet doorgaan waardoor de VUG 
vergadering nu om 13.30 zal aanvangen. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid.  

Rozenburg, 22 april 2018  


