Jaarverslag 2017 – 2018
Bestuur en Organisatie
Tijdens de ALV dd 18 april 2017 nam Ralph Hené afscheid als bestuurslid. Er is voorgesteld
om geen vervanger aan te stellen. Ralph werd bedankt voor zijn inspanningen en inbreng in
de afgelopen jaren.
De taakverdeling in het nieuwe bestuur is: 1
Nico Overbeeke:Voorzitter; Coördinatie | VO | BB KNVG | Progress | SBZ |
Jan Maat: Secretaris, Eindredactie VUG-Nieuws (in samenwerking met Job van der Meer) |
Contact met U-Vitalis redactie
Mark Goedhart: Penningmeester Ledenadministratie | Contact COGU | Contact
IGLO/Hoogeveen | Contact persoon voor Overeenkomst APFUnilever-VUG in het kader van
de privacy wetgeving
Elly Christ: Plv. Voorzitter | VO | VUG Nieuws red. Progress
Bert Beij BB KNVG West II | Lid KNVG bestuur | Contact U-Vitalis-redactie | VUG Nieuws
red. KNVG
Truus Hemstra: Plv. Penningmeester | projecten (Strategie VUG)
Harry Hendriks: Plv. Secretaris | O&O
De verantwoordelijkheid voor eindredactie voor de U-Vitalis website ligt bij Harry
Jongeneelen.
Het bestuur heeft in 2017-2018 6 maal vergaderd. Het bestuur laat zich adviseren door de
klankbord groep die bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse afdelingen van de VUG
en leden van het Verantwoordingsorgaan van Unilever Progress (nu APF Unilever-kring
Progress) en deze is twee maal bijeengeweest.
Het bestuur heeft tevens tweemaal overleg gehad met de Hoofd Personeelszaken Unilever
Sanne Buijs en de Directeur pensioenen Jeannelle Kooman. Tevens is er eenmaal overleg
geweest met de Stichting Steun bij Ziekte.
Er zijn een tweetal papieren versies VUG nieuws aan de leden verstuurd. Bij de laatste
versie is een deel als digitale versie verstuurd
Er zijn in 2017-2018 een tweetal ALV’s gehouden. De voorjaarsvergadering was op 18 april
2017 in aansluiting op de jaarvergadering van de VGU-HkR in Engels Meeting & Conference
Center in Rotterdam waar een lezing werd gegeven door Rob de Brouwer, oud-directeur
Hoogovens, oud-bestuurslid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van
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VO = lid Verantwoordingsorgaan Progress
BB = Belangenbehartiging
O&O = Ontspanning en Ontmoeting
KNVG = Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
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Gepensioneerden (KNVG) en Voorzitter van de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen
een boeiend betoog getiteld “ Is het aanvullend pensioenstelsel onhoudbaar? De
belangrijkste mythes en onwaarheden over ons pensioen”. De najaars ALV werd op 14
november 2017 gehouden in congrescentrum Vivaldi in Oss. Een inleiding werd gegeven
door Auke-Jan Heeringa, fabrieksdirecteur van de Unilever Foods Factories in Oss getiteld :
“Unox in Oss, verleden en toekomst”door localisatie in Vlaardingen Bij beide vergaderingen
waren ca 70 – 123 leden aanwezig.
Een belangrijke focus van het bestuur was om de strategie 2017-2022 zoals die in het
voorgaande jaar was geformuleerd te implementeren. De ledenwerving was succesvol; in
totaal werden 265 welkom geheten. De nodige voorbereidingen werden gedaan om de
financiële situatie van de VUG en de verenigingen onder de loep te nemen en
toekomstbestendig te maken
Belangenbehartiging
De VUG is aangesloten bij: KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden en de VUG is in het bestuur vertegenwoordigd door Bert Beij. De
organisatie draait goed ook al zijn er diverse wisselingen in het bestuur geweest. In de relatie
met de NVOG wordt nagegaan of er een nauwere samenwerking of zelfs fusie mogelijk is
waardoor de belangenbehartiging in algemene zin sterker kan worden.
COGU
De jaardag op 29 November was een groot succes. Het aantal bezoekers is echter dalend
en dit geeft de nodige problemen rond af te leggen bezoeken in diverse regios. Door
herallocaties zijn bepaalde bottlenecks redelijk op te vangen echter eens meer structurele
oplossing is noodzakelijk
U-Vitalis
De U-vitalis website is volledig vernieuwd met een onbegrensde toegang waarbij er een
alleen voor zaken als de in-memoriam en andere meer privacy gevoelige informatie ingelogd
hoeft te worden. De “look en feel” is sterk verbeterd waardoor de leesbaarheid vergroot is.
De digitale versie van de U-Vitalis nieuwsbief is 10 maal verschenen.
Afdelingen
Alle afdelingen waren in het afgelopen jaar zeer actief met het organiseren van
bijeenkomsten e.g. vergaderingen, uitstapjes en kerst- en andere diners.
Herdenkingen
Ook dit jaar hebben we een aantal gepensioneerden moeten verliezen. Op de ALV worden
zij op passende wijze herdacht.
Dankzegging
Hierbij wensen wij dank te zeggen aan de vele vrijwilligers die een steen hebben bijgedragen
aan de activiteiten van de VUG
Jan Maat
April 2018
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