
  

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 18 mei 2022 

De vergadering werd gehouden in The Office Operators Engels Meeting & Conference 
Center,  Stationsplein 45, 3013 AM Rotterdam. Er waren 97 personen aanwezig.  
Na afloop van de vergadering hield Manfred Aben, VP Science & Technology Food & 
Refreshment en Site Leader Unilever Foods Innovation Centre Wageningen een goede en 
informatieve presentatie over huidige ontwikkelingen in Unilever.  

Agenda 

1. Welkom & opening  
Nico Overbeeke verwelkomt alle aanwezig en is weer blij eenieder in levenden lijve te 
zien i.p.v. via een beeldscherm. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  
a. Nico Overbeeke vraagt een moment van stilte ter herdenking van leden die ons in 

de afgelopen periode zijn ontvallen. 
b. Er hebben zich 36 leden afgemeld voor de bijeenkomst. Natuurlijk is dat te 

betreuren, maar anderzijds geeft deze melding weer dat er grote betrokkenheid is 
bij het wel en wee van de VUG 

c. Er zijn geen ingekomen stukken 

3. Notulen van Algemene Ledenvergaderingen van 16 en 30 november 2021 
Deze  notulen zijn beschikbaar via het besloten deel van de U-Vitalis website. Een 
uittreksel is in de nieuwsbrief verschenen die zowel digitaal als via papier is verspreid. Er 
zijn geen op- of aanmerkingen bij de notulen van de twee vergaderingen en de 
aanwezige leden geven er met applaus instemming aan. Nico dankt de secretaris voor 
zijn werkzaamheden. 

4. Financiën VUG: Jaarrekening 2021 ; verslag kascommissie (Jan Verburg) 1

a. De actuele bestedingen zijn voor 2021 lager uitgekomen dan begroot. Het aantal 
leden is meer afgenomen dan verwacht en daarmee is  ook de afdracht naar de 
KG lager uitgekomen. Drukwerk kosten, bestuurskosten, ALV kosten en 
ledenadministratie kosten zijn ook gedaald wat deels aan corona is toe te 
schrijven. Bij U-Vitalis is de som bijzonder laag omdat er extra inkomsten waren 
vanuit SSbZ, maar vooral omdat er minder uitgaven zijn gedaan voor de website 
en het team-uitje is doorgeschoven naar 2022. 

b. Bij de COGU is er meer uitgegeven dan begroot t.g.v. hogere cadeau kosten en 
de iets hogere kosten van de kerstpakketten, die geleverd zijn aan de bezoekers 
i.p.v. de organisatie van de jaardag.  

c. De uitgaven bij IGLO/OLA lagen lager dan begroot; de uitgaven waren slechts 
t.g.v. kerstpakketten. Andere activiteiten werden niet georganiseerd. 

d. Hellendoorn is in 2021 onder de vlag van de VUG-penningmeester gekomen. De 
post van € 7202 is een storting van € 2k vanuit de kas van Hellendoorn en de 
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  1



vrijval van de voorziening nog te betalen subsidie Hellendoorn uit 2020 ter 
waarde van € 5k. 

e. Bij de O&O verenigingen moet vermeld worden dat de subsidie toekenning lager 
is t.g.v. de allocatie Hellendoorn die nu onder de vlag van de VUG valt. Tevens is 
er sprake van een nieuwe post i.v.m. 2020 t.g.v. de verzekeringspremie 
betreffende bestuursaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. 

f. In totaal is er een positief saldo van k€ 6 dat zal worden toegevoegd aan de 
juridische reserve. 

g. In de balans is een kleine verbetering te zien t.o.v. de positie in 2020. De reserves 
zijn duidelijk gelabeld en gezien de voorspelde ontwikkeling in uitgaven raakt 
deze reserve pas over 20 jaar uitgeput. 

h. In de begroting 2022 zal er afbouw plaatsvinden van afdrachten aan Unichema 
over de periode van 5 jaar. Deze afdracht is gebaseerd op de oude regeling. In de 
begroting zal de IT projectkostenpost aangepast worden, waarschijnlijk naar k€ 
30. Voorts zijn de begrote getallen in lijn met de begroting van 2021.  

i. De bijdragen aan de O&O verenigingen volgt het afgesproken stramien van 
verdeling van de Unilever subsidie en de bijdrage vanuit de VUG reserve op basis 
van het ledental per 1 april. 

j. De jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie en geaccordeerd. 
Positieve opmerkingen werden gemaakt qua uitvoering en de aanpassing aan de 
WBTR regels. Met het voorstel om het bestuur te dechargeren, wordt door de 
vergadering met applaus ingestemd.  

k. De kascommissie, Mark Goedhart en Bas Poldermans  worden hartelijk bedankt 
voor hun werkzaamheden. Bas Poldermans is aftredend en het bestuur stelt voor 
om Bram Mol als nieuw lid aan te stellen. Ook hiermee stemt de vergadering in. 

5. Huishoudelijk reglement van de VUG (Jan Verburg) 
a. Het huishoudelijk reglement van de VUG is aangepast aan de nieuwe statuten. 

Omdat in de statuten de wettelijke basis is vastgelegd wordt in het reglement naar 
de betrokken artikelen van de statuten verwezen. Het reglement is een verdere 
uitwerking van de statuten 

b. Het huishoudelijk reglement omvat de volgende onderdelen: 
i. De principes van goed bestuur en hoe deze te waarborgen 
ii. Hoe om te gaan met afwezigheid van bestuursleden 
iii. Details over het organiseren van een ALV 
iv. Het opstellen van de kieslijst voor het VO van Unilever APF 
v. Details m.b.t. de Klankbordgroep, de COGU en de O&O verenigingen 

c. De vergadering keurt met applaus het nieuwe huishoudelijke reglement goed. 

6. Bestuurssamenstelling en verkiezing 
a. Bert Beij en Jan Maat zijn aftredend en stellen zich beschikbaar voor een nieuwe 

periode. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Met applaus stemt de 
vergadering in met de voorgestelde verlengingen van het bestuurslidmaatschap. 

7. Strategie 2022-2027: De VUG op weg naar 2030  2

Het huidige strategiedocument reikt tot 2022. Het bestuur heeft ter vergadering een 
nieuwe strategie voor de periode 2022-2027 voorgelegd aan de ALV. 
De huidige strategie is gebaseerd op twee pijlers: 
1. Pensioenen en alles wat ermee te maken heeft en 
2. Faciliteren van ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten, sociale interacties 
Het voorgelegde stuk bouwt voort op deze twee pijlers met concrete acties voor de 
komende 5 jaar en een doorkijk naar 2030 
Aandachtspunten die  tot dan toe waren geïdentificeerd 

a.  Heeft u ideeën, wilt u meedenken/meewerken? Graag contact met het VUG bestuur 2

via een mailtje naar VUG-secretaris@u-vitalis.nl 
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a. De grote nationale veranderingen in de pensioenwereld en hoe we als Unilever 
gepensioneerden in APF kring Progress en kring Forward daar zo goed mogelijk 
onze belangen behartigen. 

b. De ontwikkelingen in ledental van de VUG en O&O verenigingen en eventuele 
gevolgen daarvan en acties daarbij. 

c. De steeds grotere rol van digitalisering, ook bij onze organisatie en activiteiten: 
website, ledenadministratie, vergaderingen, nieuwe mogelijkheden etc… 

d. Het vinden van vrijwilligers voor de vele functies die onze organisaties met zich 
meebrengen. 

e. De steeds intensievere wetgeving : AVG, WBTR, UBO….. 
 
Het strategie document heeft twee delen: 
1. Kerndocument (de basis en kern van de strategie) met Doelstellingen van de 

VUG 
2. Bijlage (flexibel en tussentijds aanpassen) Detail beschrijving met acties 

De meest belangrijke punten in deze documenten zijn: (➔ zijn acties)  
Algemeen: 
1. Met het VUG lidmaatschap als basis voor alle activiteiten betreffende O&O 

verenigingen en COGU, voor alle leden toegankelijk, zowel gepensioneerd uit actieve 
dienst als ontwaakte slapers. 

2. VUG lidmaatschap ook essentieel voor AVG contract met APF 
3. IT technologie wordt maximaal benut in alle aspecten van communicatie en interactie, 

gebaseerd op een up-to-date ledenadministratie systeem, ook voor alle O&O 
verenigingen en COGU. Daarbij is er altijd oog voor om klassieke middelen in te 
zetten teneinde alle leden te kunnen (blijven) bereiken. 

4. De inhoud van onze communicaties, de interesse van de leden en de diversiteit 
daarvan en de wijze waarop we communiceren, zullen we goed en gedetailleerd in 
kaart brengen en daarop inspelen. 

5. Goede contacten met APF en Unilever (belangrijke continuering). 
Specifiek voor Pensioenen:  
1. Belangenbehartiging bij APF kring Progress en kring Forward; dat laatste 

nadrukkelijker voor het voetlicht brengen.  
➔ Aanstelling bestuurslid (met Forward pensioen) met deze opdracht 

2. De rol voor gepensioneerden verenigingen bij het Nieuwe Pensioenakkoord expliciet 
en proactief opnemen en uitvoeren. 

➔ Voldoende expertise organiseren om gefundeerde standpunten te kunnen 
inbrengen zowel bij Progress als Forward; optioneel een Task Force opzetten 

3. VUG leden hebben namens gepensioneerden zitting  in Verantwoordingsorganen en 
APF bestuur.  (belangrijke continuering)  

➔ Onderhouden van “pijplijn” geschikte kandidaten VO Progress en Forward 
➔ Proactieve opleiding van kandidaten in samenwerking met APF 

Specifiek voor Organisatie VUG, O&O verenigingen en COGU: 
1. Nadrukkelijk anticiperen op wijzigingen betreffende ledenbestand (teruggang) en 

werven van vrijwilligers (moeilijker). 
➔ Meer aandacht voor nieuwe leden middels een Project team “Ledenwerving” 
➔ Actieve werving functionarissen voor diverse functies in besturen en projecten 

2. Een (pro)actieve rol van de VUG bij het ondersteunen van de O&O verenigingen en 
COGU, met name betreffende organisatie en IT, waardoor dezen meer ruimte hebben 
zich te richten op hun kerntaken: sociale contacten en interacties.  

➔ Basis Ledenadministratie voor totaal (VUG, O&O verenigingen, COGU) 
➔ Goede en effectieve interactie met APF voor data uitwisseling 

3. Implementeren en uitvoeren van de wettelijke context (AVG, WBTR) in een 
governance model waarin de VUG leidend is. “Ontzorgen” O&O Verenigingen 

➔ Ondersteuning  bij wettelijk verplichte organisatie (AVG,WBTR,UBO..) 
4. Communicatie is essentieel bij alles wat we doen voor alle leden. 

➔ Belangrijke om alle IT mogelijkheden te benutten (U-Vitalis en meer) 
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➔ Analoge nieuwsbrief continueren 
➔ Enquête onder alle VUG leden naar informatie en communicatie behoefte 

De vergadering stemt met applaus in met de VUG strategie 2022-2027 

5. Updates:  
O&O 
Ton Lotterman heeft met een klein team met vertegenwoordigers uit diverse O&O 
verenigingen een voorstel gemaakt voor nieuwe statuten die als standaard zullen 
fungeren voor alle O&O verenigingen. Dit volgt op de nieuwe statuten van de VUG die in 
2021 zijn gepasseerd. Wijzigingen t.o.v. standaardstatuten 2008: 

o “vereniging” vervangen door “afdeling”; 
o Hybridevereniging met minimaal 50% VUG leden is mogelijk gemaakt; 
o WBTR regels zijn geïmplementeerd; 
o Elektronische correspondentie en on-line vergaderen is toegevoegd; 
o Vereisten artikel 19 VUG statuten 2021 geïmplementeerd; 
o Tekst in overeenstemming gebracht met VUG statuten. 

Het bestuur van de VUG heeft zich met de voorgenomen statuten akkoord verklaard. De 
vervolgstappen zijn: 

o Notaris stelt concept aktes van statuten wijziging op; 
o Concept teksten, toelichting op de te volgen procedure en voorbereidende acties 

naar alle O&O besturen; 
o Toezenden ontwerp akte en nadere informatie over de te volgen procedure m.b.t. 

proces van goedkeuring door ALV 
o Goedkeuring door ALV’s van de respectieve O&O verenigingen 
o Passeren van de aktes bij de notaris. Dit dient uiterlijk per 1 juli 2026 geschied te 

zijn, echter de WBTR is al van kracht dus kan men beter niet lang meer uitstellen 
 
VO Progress 
Huidige situatie APF Progress: 
Aantal deelnemers totaal: 18833; daarvan 1218 actieven, 6763 gewezen en 10852 
gepensioneerden 
De indexatie is  3,66% geweest en het netto rendement over 2021 11,2%. Voorwaar een 
zeer mooi resultaat. 
In januari 2021 heeft Unilever aan de zogenoemde bijbetalingsverplichting voldaan (geld 
bijstorten als Progress’ financiële situatie onder een bepaalde grens ligt) en € 61,6 
miljoen overgemaakt 
Beleidsdekkingsgraad  
Ondanks de onzekere tijden nog steeds een uitstekende beleidsdekkings graad van 
170% 

In 2021/2022 heeft het VO  
o Een goede sessie gehad over het jaarwerk 
o Ook informele sessies met de NUB’s. 
o Een positief advies verstrekt over Statuten wijzigingen  
o Een delegatie heeft met de actuaris en accountant gesproken 
o Daarnaast heeft het VO zich verder verdiept in het nieuwe pensioen stelsel en 

heeft inmiddels daartoe al een aantal sessies bijgewoond. 
De concept wet is verstuurd maar zoals bekend is de politieke situatie nog niet evident 
qua definitieve versie en de timingen. 
Echter om ons voor te bereiden op de diverse opties volgen we de relevante opleidingen. 
De beide VO voorzitters hebben ook contacten met  6 andere pensioenfondsen zoals 
Shell & Philips  2 keer per jaar een “uitwisseling sessie” 

U-Vitalis 
o Er zijn verschillende redactie teambijeenkomsten geweest, zowel via Zoom, 

alsook weer fysiek. Er is actief bijgedragen aan VUG Communicatie strategie 
update Naast John Klerk en Emile Verdegaal is ook Peter van Geffen webmaster. 
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o In de toekomst zullen we 4 gecombineerde VUG en U-Vitalis nieuwsbrieven per 
jaar verzorgen, waarvan er twee ook via papier zullen worden verstuurd, daar 
waar het oproepen voor de ALV’s betreft. Bovendien zullen we mini-enquête 
voorbereiden om de informatiebehoeften leden duidelijker te krijgen. 

o De huidige website zal vernieuwd gaan worden, waarvoor een flinke budget post 
is gereserveerd in 2022. We beogen daarmee gebruiksgemak en 
bezoekersaantallen verder verbeteren 

COGU 
o De 145 bezoekers van de COGU bezoeken jaarlijks 2030 collega’s (130 helaas 

niet) 
o 3 commissieleden zorgen voor de bestanden, indelingen, schema’s en presentjes 

tijdens het bezoek 
o De COGU is op zoek naar : 

o Bezoekers. Nieuwe bezoekers nodig met name in Zeeuws Vlaanderen, 
Gouda, Leiden en Hoogeveen. Ook voor bestaande gebieden gezien de 
leeftijd en mobiliteit van onze huidige bezoekers. 

o Commissieleden. Wij willen graag uitbreiding voor de werkzaamheden, 
maar ook voor hulp in de processen en kennis en kunde van office 
pakketten. 

o Uitdagingen en knelpunten zijn vooral gelegen in het feit dat door de invoering 
van de AVG en de veranderde werkwijze APF. Er wordt gezocht naar een 
oplossing voor tijdigheid en juiste dataverwerking van de gegevens zoals naam 
en bezoekadres. Tevens zullen we een onderzoek doen naar werkwijze, interface 
en nieuw databestand voor terugdringen werkdruk en verhogen datakwaliteit 

Stichting Steun bij Ziekte  
o De 5% collectiviteitskorting op de basisverzekering vervalt definitief per 

01-01-2023 conform besluit Tweede Kamer en hamerstuk Eerste Kamer.  
o De 15% korting op de aanvullende verzekeringen (1 t/m 4 sterren, 

tandartsverzekering) en 45%(!) Op het extra vitaal pakket blijft wel in stand!  
o Het contract van SbZ met Zilveren Kruis is verlengd tot en met 2024.  
o Gerard Prins treedt met instemming van de VUG toe tot het bestuur van de 

Stichting Steun bij Ziekte als plaatsvervangend penningmeester (vooralsnog 
“duobaan” met Leen van de Graaf).  

o (Steun bij Ziekte blijft nieuwe bestuursleden zoeken!)  
o Steun bij Ziekte hoopt deze zomer met een uitgebreide inhoudelijke Nieuwsbrief 

te komen. Binnenkort worden ook de vitaliteitsacties weer opgepakt. 

Koepel Gepensioneerden (KG) 
o De KG werkt aan een heel actieve lobby m.b.t. het Nieuwe Pensioen Akkoord 

(NPA) 
o De nieuwe voorzitter John Kerstens heeft een uitstekend netwerk en een 

Senioren collectief heeft zich ontwikkeld 
o Duidelijke eisen: 

o Indexatie ook in overgangs periode 
o Meer zeggenschap gepensioneerden 
o Evenwichtige overstap 

o De KG toont zich bereid om te escaleren tot een rechtszaak 
o Duidelijk is dat de KG erop aandringt dat de 2e Kamer er geen haastklus van mag 

maken, echter er zijn gerede zorgen dat er sprake is van twijfelachtige kennis bij 
2e Kamer fracties  

o KG heeft werkgroep “Gesloten Fondsen” opgericht, waar de VUG zich bij heeft 
aangesloten 

9. De rol van de VUG bij het Nieuwe Pensioen Akkoord (zie ook appendix 1 voor enkele 
beschouwingen) 
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a. Gepensioneerden verenigingen hebben hoorrecht bij invaren(mits ze een 
significante vertegenwoordiging kunnen voorwijzen). 

b. VUG aanwezig bij Kennis & Stakeholders tafel van APF 
c. Hoorrecht VUG wordt besproken voor Progress en Forward 
d. VUG heeft zich aangesloten bij KG Platform “Gesloten Fondsen” mede omdat 

daar ook gepleit wordt voor meer inspraak voor gepensioneerden 
e. Als VUG zullen we proactief met de Wet Toekomst Pensioen (WTP) omgaan voor 

beide kringen wat meer inspanningen zal gaan vragen. 
f. Recent is er een Fact Finding sessie georganiseerd met circa 20 VUG leden 
g. Als uitgelichte relevante punten kwamen naar voren: Kosten, Betrokkenheid 

van Unilever, Goede vergelijkingen van verschillende paden en Inbreng van 
de gepensioneerden. Deze punten worden de uitgangspunten voor onze 
verdere discussie met Unilever en het APF Unilever 

10. Verkiezingen VO’s  APF Unilever:  
a. Eind 2022 zijn er nieuwe verkiezingen gepland; de kandidaten kunnen dan de 

komende 4 jaar de begeleiding doen van alle omvormingen naar de toekomst. Het 
APF regelt de verkiezingen. De verkiezingscommissie is al bij elkaar geweest en gaat 
het draaiboek van de vorige hergebruiken. Vanuit VUG en VO Progress neemt Elly 
Christ deel aan de commissie. 

b. In VO Forward nog geen vertegenwoordigers namens gepensioneerden (aantal nog 
te laag), maar wel te verwachten in komende jaren dus vanaf volgende verkiezingen 
in 2026 

c. Voor het tijdschema en de details rond de VO samenstelling: zie appendix 2 
d. Jan Heemskerk stelt zich na een lange periode als VO lid niet meer beschikbaar. Het 

VUG bestuur stelt voor Ton Lotterman als kandidaat. De andere leden gaan voor 
herbenoeming. Dit krijgt de instemming van de vergadering 

11.  Rondvraag  
a. Op de vraag of een aansluiting bij de ANBO een goede zaak zijn i.v.m. de 

beslommeringen rond het Nieuw Pensioen akkoord, geeft Bert Beij aan dat de ANBO 
ook betrokken is bij de KG. 

b. Voor personen die geen ingezetene zijn van Nederland, wordt voor nadere details 
over implicaties van het NPA verwezen naar het APF Unilever. 

c. Op de vraag of er nog een excursie naar HIVE zal gaan plaatsvinden, wordt gemeld 
dat er overleg is met Manfred Aben van HIVE hierover.  

12.  Datum volgende ALV: 15 november 2022 

13.  Sluiting ALV VUG  
a. De bijeenkomst wordt om 15.30 uur gesloten. Manfred Aben houdt hierna om 16 uur 

een presentatie over Unilever 
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Appendix 1 Enkele beschouwingen bij het Nieuwe Pensioen Akkoord 
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Appendix 2 Verkiezingen VO Progress APF-Unilever  
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