Jaarverslag 2021
Bestuur en Organisatie
Ten gevolge van de Covid-19 pandemie zijn twee ALV’s en één bijzondere ALV, alle
bestuursvergaderingen en klankbordgroep bijeenkomsten dit jaar via digitale kanalen
gehouden.
De taakverdeling in het bestuur is: 1
Nico Overbeeke:Voorzitter; Coördinatie | VO | BB KG | APF | SBZ |
Jan Maat: Secretaris, Eindredactie VUG-Nieuws (in samenwerking met Harry Jongeneelen) |
Contact met U-Vitalis redactie
Jan Verburg: Penningmeester | Ledenadministratie | Contact COGU | Contact
IGLO/Hoogeveen | Contact persoon voor Overeenkomst APF-Unilever-VUG in het kader van
de privacy wetgeving
Elly Christ: Plv. Voorzitter
Bert Beij BB KG West II | contact KG | BB KG | Contact U-Vitalis-redactie | VUG Nieuws
red. KG
Ton lotterman: Plv. Secretaris | O&O contactpersoon
Gerard Prins: Plv. Penningmeester
Bestuursondersteuning:
Harry Jongeneelen eindverantwoordelijkheid U-Vitalis en de VUG nieuwsbrief
Dick Toet: BB KG en KG West II
Emile Verdegaal: Ledenadministratie
VO leden Progress namens VUG per 1-1- 2021: Mieke Claushuis, Dick Toet, Peter van de
Watering, Jan Heemskerk, Marianne Rots, Nico Overbeeke
Het bestuur heeft in 2021 9 maal vergaderd via Zoom. Het bestuur laat zich adviseren door
de klankbord groep die bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse afdelingen van de
VUG en de gepensioneerden vertegenwoordigers van het Verantwoordingsorgaan van APF
Unilever kring Progress en deze is tweemaal bijeengeweest beide via Zoom.
Het bestuur heeft tevens tweemaal overleg gehad met vertegenwoordigers van Unilever,
HR Directeur Ger de Boer, en van APF, Directeur pensioenen Jeannelle Kooman. Er is
geen overleg geweest met de Stichting Steun bij Ziekte.
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VO = Verantwoordingsorgaan APF Unilever kring Progress
APF= Algemeen Pensioen Fonds Unilever
BB = Belangenbehartiging
O&O = Ontspanning en Ontmoeting
KG= Koepel Gepensioneerden
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Er zijn een drietal edities van het VUG nieuws (papieren en elektronische versies) aan de
leden verstuurd, tweemaal t.g.v. twee ALV’s en eenmaal i.h.k. van het 100 jarig bestaan van
APF Progress. Dankzij de inzet van de Emile Verdegaal en Harry Jongeneelen is bijna de
helft (circa 3000 leden) van het VUG ledenbestand nu digitaal bereikbaar. Dit zowel voor de
VUG alsmede voor de communicatie door de O&O verenigingen. Dankzij de inzet van Emile
Verdegaal en Ton Lotterman is een nieuw ledenadministratie systeem in het leven geroepen
waarbij een goede interactie met het algemene bestand van gepensioneerden van Unilever
Nederland (voor beide kringen) is bewerkstelligd dat toegankelijk is voor zowel de VUG als
de O&O verenigingen.
In 2021 zijn drie ALV’s gehouden. De voorjaarsvergadering werd gehouden via een
Webinar vanuit de Foods R&D site HIVE in Wageningen op 20 april 2021 waarbij 121
personen aanwezig waren. Sinds begin van de Corona situatie heeft een Algemene Leden
Vergadering een formele wettelijk geldige status. Elly Christ, Nico Overbeeke en Ton
Lotterman zijn in deze bijeenkomst herkozen. In de kascommissie is Peter van de Watering
opgevolgd dor Mark Goedhart. Bovendien is een aanzet gemaakt tot de opzet van een
nieuwe Strategie nota voor de jaren 2022-2027. Na afloop van de vergadering hield
mevrouw Annemarieke de Haan, Executive Vice-President Unilever Benelux, een
enthousiaste presentatie over Unilever en Unilever Benelux.
De najaars ALV werd op 16 november 2021 gehouden en door middel van een Webinar
uitgezonden vanuit Unieplaza / People@places in Culemborg. Hierbij waren 96 presonen
aanwezig. In aansluiting van de vergadering hielden mevrouw Jeannelle Kooman (Directeur
Pensioenen APF Unilever Progress/Forward) en mevrouw Hedda Renooij (Algemeen
Directeur APF Unilever Progress/Forward), een goede en informatieve presentatie over
respectievelijk de “Ontwikkelingen bij het Unilever APF” en “Ontwikkelingen rond het Nieuw
Pensioen Akkoord”. In de ALV bijeenkomst van 16/11werd Gerard Prins benoemd tot nieuw
lid van het VUG bestuur. Hij zal tevens functioneren als plaatsvervangend penningmeester.
In het kader van de WBTR zijn de statuten van de VUG aangepast en voorgelegd aan de
leden. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft als doel om de kwaliteit
van het bestuur van (en het toezicht op) verenigingen en stichtingen te verbeteren.
Aangezien voor de goedkeuring van de nieuwe statuten, de vigerende statuten de
aanwezigheid van 50 % van alle leden vereisen is een derde bijzondere ALV
georganiseerd waarin de aanwezig 35 leden goedkeuring verleenden aan deze nieuwe
statuten. Dank aan Jan Verburg voor het vele werk dat met deze statutenwijziging gepaard is
gegaan.
Belangenbehartiging
De KG heeft een nieuwe voorzetter, John Kerstens met een groot uitgebreid politiek netwerk
wat de KG zeer ten goede komt. De zichtbaarheid in politiek en media van de KG is
significant vergroot.
COGU
Dit jaar werd er geen jaardag georganiseerd. Het aantal bezoekers is dalend en dit geeft de
nodige problemen rond af te leggen bezoeken in diverse regio’s. Door herallocaties zijn
bepaalde bottlenecks redelijk op te vangen echter een meer structurele oplossing is
noodzakelijk
U-Vitalis
De vernieuwde U-Vitalis website wordt goed bezocht. De “look en feel” is sterk verbeterd
waardoor de leesbaarheid vergroot is. Door goede contacten met het Unilever communicatie
team is de actuele berichtgeving over Unilever zaken sterk verbeterd. De digitale versie van
de U-Vitalis nieuwsbief is 4 maal verschenen.
O&O verenigingen
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Alle O&O verenigingen waren in het afgelopen jaar minder actief met het organiseren van
bijeenkomsten vanwege de Covid 19 pandemie; sommige O&O verenigingen organiseerden
creatief desalniettemin diners onder de strikte Coronarichtlijnen of een verrassingen aan
huis.
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
Januari 2022
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