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Jaarverslag 2020  
 
Bestuur en Organisatie 
De ALV die oorspronkelijk gepland stond voor 21 april 2020 werd afgelast vanwege de 
Covid-19 pandemie. Desalniettemin werd door het bestuur formeel besloten om de 
aanstelling van Jan Verburg als penningmeester te continueren en Truus Hemstra formeel 
decharge te geven als lid van het bestuur. De ontstane vacature werd door het bestuur 
aangehouden. Tevens heeft de kascommissie haar bevindingen van de kascontrole 
gecommuniceerd naar het bestuur en het aantreden van Bas Poldermans als opvolger van 
Ab van Blitterswijk voorgesteld, wat door het bestuur werd aanvaard. Deze formele 
beslissingen werden bekrachtigd bij de ALV die op 10 november 2020 plaatsvond in de vorm 
van een Webinar “uitgezonden” vanuit HIVE in Wageningen. 
 
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 | VO tot 1-1-2021| VUG Nieuws red. APF 
Bert Beij BB KNVG West II | Lid KNVG bestuur tot 1-1-20 | BB KG | Contact U-Vitalis-
redactie | | VUG Nieuws red. KG 
Ton Lotterman: Plv. Secretaris | O&O 
Bestuursondersteuning:  
Harry Jongeneelen eindverantwoordelijkheid U-Vitalis en de VUG nieuwsbrief 
Dick Toet: BB KG en KNVG West II 
Emile Verdegaal: Ledenadministratie 
VO leden namens VUG per 1-1- 2021: Mieke Claushuis, Dick Toet, Peter van de Watering, 
Jan Heemskerk, Marianne Rots, Nico Overbeeke 
 
 
Het bestuur heeft in 2020-2021 6 maal vergaderd waarvan slechts tweemaal in levende lijve; 
de andere werden gehouden via Zoom. Het bestuur laat zich adviseren door de klankbord 
groep die bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse afdelingen van de VUG en de 

 
1 VO =  Verantwoordingsorgaan APF Unilever kring Progress 
APF= Algemeen Pensioen Fonds Unilever 
BB = Belangenbehartiging 
O&O = Ontspanning en Ontmoeting 
KNVG = Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden tot 31-12-2019 
KG= Koepel Gepensioneerden; Vanaf 1-1-2020 na fusie KNVG en NVOG 
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gepensioneerden vertegenwoordigers van het Verantwoordingsorgaan van APF Unilever 
kring Progress en deze is tweemaal bijeengeweest; eenmaal fysiek en eenmaal 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. 
 
Er is een tweetal edities van het VUG nieuws (papieren en elektronische versies) aan de 
leden verstuurd. Het VUG nieuws is door een vernieuwde opmaak en sterke inkorting van de 
verslagweergave sterk in leesbaarheid verbeterd. Dankzij de inzet van de Emile Verdegaal 
en Harry Jongeneelen hebben zich additioneel meer dan 1000 leden opgegeven voor de 
elektronische versie en daarmee is bijna de helft (circa 3000 leden) van het VUG 
ledenbestand nu digitaal bereikbaar. Dit zowel voor de VOG alsmede voor de communicatie 
door de O&O verenigingen 
 
Er is in 2020-2021 slechts één ALV gehouden. De voorjaarsvergadering werd vanwege de 
Covid19 pandemie op korte termijn afgezegd. De najaars ALV werd op 10 november 2020 
gehouden door middel van een Webinar uitgezonden vanuit de nieuwe Foods R&D site HIVE 
in Wageningen. Voorafgaand aan de vergadering hield Dr. Manfred Aben, Global Vice 
President R&D, Foods & Refreshment Science & Technology en algemeen directeur van 
HIVE een korte inleiding over ontwikkelingen in Unilever en de belangrijkste 
innovatiegebieden in HIVE. Tijdens de pauze werd een korte film gedraaid waarmee een 
goed beeld werd gegeven van het HIVE gebouw. In aansluiting op de formele VUG ALV, 
hield mevrouw Hedda Renooij, directeur Unilever Algemeen Pensioen Fonds, een 
presentatie over “Pensioen ontwikkelingen”. Kopieën van de presentaties zijn aanwezig op 
het besloten deel van de U-Vitalis website. 
In de VUG ALV werden via “Polls” de noodzakelijke besluiten genomen over financiële en 
bestuurlijke zaken. Tevens is ingestemd met de voordracht door het bestuur van een drietal 
nieuwe kandidaat-leden voor het VO Progress. 
Bij de vergadering waren 190 leden online aanwezig (door de analyse methode zou dit 
aantal hoger kunnen liggen). 321 leden hadden zich opgegeven. Via de enquête gehouden 
onder de aangemelde leden  kwam overduidelijk naar voren dat deze vorm van organisatie 
positief werd ervaren en ook in de toekomst een bruikbaar communicatie middel zou kunnen 
zijn. 
Een belangrijke focus van het bestuur was gericht op continuïteit van overall organisatie 
tijdens de Covid 19 pandemie. Een tweede ledenwervingsactie onder de slapers werd 
ondernomen wat resulteerde in 150 nieuwe leden. Tevens werd bijzondere aandacht en 
inspanning gegeven aan de implementatie van een algemeen ledenadministratie systeem 
geschikt voor de VUG en tevens alle O&O verenigingen. 
 
Belangenbehartiging 
De fusie tussen de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden 
en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, de NVOG, ging 
vanaf 1 januari 2020 van start waardoor de belangenbehartiging in algemene zin sterker kan 
worden. De nieuwe organisatie is “Koepel Gepensioneerden” (KG) en daarvoor is uit beide 
fusie partners een nieuw bestuur gevormd. Bert Beij, gedurende meerdere jaren bestuurslid 
bij de KNVG, heeft zich niet meer beschikbaar gesteld en onder dank voor zijn inzet en 
bijdragen afscheid genomen. 
 
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 
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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 
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 kerstbox met 
verrassingen of een bloemetje 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 2021 
 


