Gepensioneerdenvereniging UVG-N
(Secretariaat: Elzenstraat 5 - 5366CA Megen
Tel. 0412-465009 e-mail: jan-mattie.heemskerk@home.nl)

Verslag jaarvergadering d.d. 26 januari 2018 in de “Berchplaets” te
Berghem
Aanwezig:

B.v.v.

Noud van Hoorn
voorzitter
Harry Hendriks
penningmeester
Diny Suppers
Cogu coördinator – coördinator reisje
Jan Heemskerk
secretaris
Peter van der Sloot bestuurslid.
Ton Lotterman
aantreden bestuurslid
Rini Zwiers
aftredend bestuurslid
+/- 180 leden plus 15 muzikanten van de “Notekrakers”.

1. Opening:
De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering, heet ieder van harte
welkom en in het bijzonder de “Notenkrakers” die deze middag weer muzikaal
omlijsten.
De voorzitter memoreert alle overleden leden van het afgelopen jaar. Helaas
stijgt dit aantal met het toenemen van de gemiddelde leeftijd. Er wordt een
ogenblik stilte in acht genomen.
2. Mededelingen:
 Telefonische en schriftelijke afmeldingen.
 Daarnaast staat de voorzitter stil bij de perikelen rond de sluiting van de
Unox winkel per 1 maart a.s.
De sluiting was een onderdeel van de besprekingen rond de overname van
de fabriek in Oss door Zwanenberg. De gepensioneerden waren daar niet
bij betrokken en verkeerden in onzekerheid. Navraag bij de O.R. bracht
geen duidelijkheid. Daarom een brief geschreven aan directie van de plant
Oss. Bericht daarop winkel dicht en er wordt gewerkt aan een steunpunt
voor het sociaal fonds. Sociaal fonds wordt gesloten (geen nieuwe leden).
Hierop heeft het bestuur van de Gepens. Ver. UVG-N een brief aan de
directie UL Nederland gestuurd en haar teleurstelling uitgesproken en de
hoop uitgesproken dat er een werkbare oplossing komt voor het sociaal
fonds.
Argumenten om de winkel te sluiten:
 Wettelijk niet toegestaan UL producten te verkopen in een Niet UL
fabriekswinkel.
 Onderhoud gebouw en inventaris meer dan achterstallig.
 Omzet te klein om renovatie haalbaar te maken.
3. Bestuursverkiezingen:
a. Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar dhr. Harry Hendriks en Jan
Heemskerk:
i. De vergadering herkiest beide bij acclamatie.
b. Aftreden en niet herkiesbaar dhr. Rini Zwiers.
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i. De voorzitter memoreert de verdiensten van Rini, vanaf de
oprichting van de gepensioneerden vereniging heeft Rini in het
bestuur zijn werkzaamheden verricht. Beroemd en berucht was hij
van het gepensioneerden reisje. Zowel in de organisatie als in de
begeleiding was hij prominent aanwezig. Op de achtergrond was
steeds Zus (zijn vrouw) om hem waar nodig bij te sturen. Rini
bedankt. Het bestuur zal hem thuis nog eens opzoeken.
c. Verkiesbaar i.p.v. Rini Zwiers - dhr. Ton Lotterman.
i. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.
ii. Ton wordt bij acclamatie voor 3 jaar gekozen.
iii. Vervolgens neemt Ton plaats achter de bestuurstafel, stelt zich voor
aan de vergadering en bedankt voor het in hem gestelde
vertrouwen. Het is de bedoeling dat Ton de plaats inneemt van
Harry in het VUG bestuur. Dit zal op 17 april tijdens het ALV van de
VUG plaatsvinden.
4. Notulen jaarvergadering 2016 en jaarverslag 2016 van de secretaris:
a. Beide verslagen worden voorgelezen. > Extra aandacht voor het niet
afmelden indien opgegeven voor een evenement.
b. Verslagen zijn terug te vinden op de website van U-Vitalis (www.u-vitalis.nl
> verenigingen > GVUVG-N.> documenten.
5. Financieel jaarverslag door de penningmeester:
a. Door middel van een powerpoint presentatie leidt de penningmeester de
vergadering door de jaarcijfers:
i. 2017: Cijfers afgerond op 100 tallen:
1. Inkomsten € 66.300
a. W.v. € 58.300 subsidie UL & VUG > 88 %
2. Uitgaven: € 72.000
a. W.v. Reisje € 27.300 > 38 %
b. Etentje € 13.400 > 18.6 %
c. Terugkomdagen € 10.100 > 14 %
d. 25 jarig Jubileum € 16.800 > 23.3 %
3. Balans: Bezit einde jaar. € 202.700
ii. 2018: Begroting cijfers op 100 tallen.
1. Inkomsten € 63.500
a. W.v. € 56.200 subsidies VUG en UL = 88.6 %
2. Uitgaven: € 69 500
a. W.v. reisje of etentje € 40.000 > 63 %
b. Iets extra’s voor ALLE leden € 15.000 > 23.6 %
c. Terugkomdagen € 10 000 > 15.7 %
3. Verwachting balans eind 2018 > -/- € 6.000 > € 196.800
b. Samenstelling ledenbestand:
i. Actueel 867 leden = minus 46
1. W.v. 534 ouder dan tachtig jaar > 61.6 %
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2. En 58 personen jonger dan 70 jaar > 6.7 %
c. De penningmeester deelt de vergadering mee dat de contributie voor de
2018 onveranderd blijft € 0.50 voor de GVUVG-N en € 0.60 voor de VUG.
6. Verslag kascontrole commissie:
a. De kascontrole commissie bestaande uit dhr. Jan van Thiel en dhr. Wim
van Gogh hebben op 16 januari jl. ten huize van de penningmeester de
boeken en de banksaldi aan de hand van de afschriften gecontroleerd. De
kascontrole commissie was zeer tevreden over de ordentelijkheid van de
boekhouding en het verslag. Zij stellen de vergadering voor de
penningmeester en bestuur over 2017 decharge te verlenen. De
vergadering stemt daar mee in. De Voorzitter bedankt de kascontrole
commissie en Dhr. Jan van Thiel als scheidend lid, in het bijzonder.
7. Benoeming kascontrole commissie 2017:
a. In 2017 was Wim Verhoeven gekozen als het reserve lid van de
kascontrole commissie.
b. Voor 2018 zal de kascontrole commissie uit de volgende personen bestaan:
i. Wim van Gogh, blijvend lid van de commissie
ii. Wim Verhoeven, lid van de commissie.
iii. Jan van Rosmalen (Lithoijen) is gekozen als reserve lid van de
commissie
(Noot van de notulist: voor 2019 heeft zich gemeld Jan Timmermans
(Oss).)
8. Uiteenzetting programma 2017:
Aan de hand van een power point presentatie geeft de secretaris uitleg over
de verschillende onderdelen van het programma voor de leden in 2018; (zie ook
website U-Vitalis).
1. De jaarvergadering op 26 januari (vandaag)
2. Reis of Eten
i. Keuze maken:
1. Een reisje (zoals altijd), met partner op 23 of 24 mei
2. Of een etentje bij de "Naaldhof", met partner op 15 of 16 of
17 of mogelijk op 18 mei. A.s.
ii. Via de uitnodiging en de antwoordkaart kiest het lid.
1. Eten of reizen
2. De datum wanneer hij wil (uit voorgestelde data)
3. Noteert de gekozen datum zodat hij of zij het niet vergeet.
iii. De reis gaat naar:
1. De Utrechtse heuvelrug en het spoorwegmuseum, een
dagreis inclusief lunch en diner in Gameren.
2. Het eten is in restaurant de "Naaldhof" in Oss, met
entertainment van de "Megra’s" uit Megen.
3. Op 2 november is er weer de bekende Terugkomdag.
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4. En voor alle leden een verassing. Het bestuur beraad zich nog hoe wij alle
leden kunnen bereiken en hen laten merken dat ook zij lid zijn van de vereniging.
9. Nabeschouwing Jubileum:
Op 15 september jl. vierden we dat de gepensioneerden vereniging UVG-N, 25
jaar bestond in theater de Lievekamp. Zowel de voorstelling als de verzorging
was een doorslaand succes.
10.

Rondvraag en sluiting:
a. Vraag: Weet het bestuur waarom zoveel leden niet deelnemen aan de
activiteiten:
i. Antwoord: Deels is dit bekend, 2 jaar geleden een enquête
gehouden maar ook uit gesprekken met Cogu bezoekers komt naar
voren dat heel veel activiteiten al gauw te belastend zijn voor de
(zeer) oude leden.
b. Vraag: Waarom worden de leden in Berghem wel opgehaald en in Oijen
b.v. niet.
i. Antwoord: De bus kan niet overal heen, moet een significant aantal
reizigers kunnen oppikken. Noordkant van Oss heeft een beperkt
aantal deelnemers en is niet verder van de Rusheuvel dan b.v. voor
de leden in de Ruwwaard. Mochten er mensen zijn in Megen,
Macharen of Oijen die absoluut niet naar de Rusheuvel kunnen
komen dan mogen die de secretaris bellen.
c. Vraag: De winkel sluiting, is dat overlegd met de Gepens. Ver. ?
i. Antwoord: Nee, de vereniging heeft wel actie ondernomen (zie
mededelingen) Als vereniging mogen wij niet vergeten dat UL de
vereniging ook heel erg steunt met een financiële bijdrage.

De voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid. Het
programma is nog niet ten einde “Prettig Weekend” zal nog optreden en daarna de
“Notekrakers”. Nog veel plezier en tot ziens.

Megen, 27 januari 2018, Jan Heemskerk
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