Jaarverslag Gepensioneerden Vereniging UVG-N Oss over 2017
Het bestuur van de gepensioneerdenvereniging UVG-N –Oss bestond in 2017 na het
jaarvergadering uit 6 personen. U wel bekend.
De vorige jaarvergadering werd Noud van Hoorn herkozen voor 3 jaar en Peter van
der Sloot nieuw voor 3 jaar in het bestuur gekozen.
Door het tot heden ruimhartige subsidiebeleid van Unilever heeft onze vereniging
voldoende reserves om de huidige activiteiten nog een aantal jaren vol te houden.
Dit is niet onze grootste zorg.
Het bestuur is gedurende 2017 - 5 x voltallig bijeen geweest met als onderwerpen:
 Financiën en financiële ondersteuning vanuit Unilever (VUG).
 Belangenbehartiging en VUG zaken.
o Unilever wordt zuiniger, hoe gaan we daar mee om.
 Organisatie van het etentje en het reisje.
o Hoe bereiken we zoveel mogelijk leden, hoe moeten we de activiteiten
invullen zodat ze mee kunnen doen.
 Organisatie van de jubileum viering met alles wat daarbij kwam kijken.
 Organisatie van de terugkomdag en hoe deze in te vullen.
 Cogu zaken en het werven van bezoekers.
 Erg veel aandacht is gegaan naar de aanmeldingen en het zonder afmelden
niet komen opdagen bij de diverse activiteiten. Om die reden hebben we de
aanwezigen geturfd om te weten wie er niet aanwezig was.
Daarnaast is er veelvuldig mail contact en bijeenkomsten van 2 of 3 bestuursleden
voor specifieke afspraken of opdrachten o.a. met de drukker, OAD, de Berchplaets
en de Lievekamp.
Jaarvergadering 2017:
U hebt zoeven de notulen gehoord.
Het reisje 2017: Over 2 dagen > 386 opgaves > 361 mee geweest.
Voor de vierde keer zijn we vertrokken vanaf de Rusheuvel, een goede
uitgangspositie. We mogen concluderen dat zowel het reisdoel als de organisatie
goed geslaagd was. De bestemming “De Veluwe en Paleis t Loo” was een succes.
Koffie, lunch werden in de Harskamp genuttigd, meer dan royaal. Het diner in
Hoenderloo, genoeg om weer wat aan te komen. De rondrit over de Veluwe werd
voor sommigen bekroond met een ontmoeting met een edelhert.
Het etentje: Verdeeld over 3 dagen > 288 opgaves 265 deelnemers.
Een keurige ambiance in de “Naaldhof” genoeg en smakelijk eten. Een leuk muziekje
wat wil je nog meer? Goed genoeg voor ons om in 2018 dit concept te herhalen.
Jubileumviering: 514 opgaves > 420 mensen gekomen dus 94 personen niet komen
opdagen, deze mensen hebben bericht ontvangen. De verzorging door de
“Lievekamp” was perfect. De voorstelling voor de een het einde, voor de ander
mocht het wat anders. Om voor alle smaken een voorstelling te kiezen is een
onmogelijke opgave, maar het overgrote deel was zeer tevreden.
De terugkomdag in november 2016: Vrije inloop > 280 deelnemers.

De ervaring van het vorige jaar was zo dat we met een groot aantal deelnemers
rekening hielden. Door ouderdom en wegvallen van nogal wat leden rekenden we op
iets minder mensen dan in 2016.
De lezing was interessant, het eten goed, het optreden leuk en er werd heel veel
gebuurd. En daar gaat het uiteindelijk om.
We mogen vaststellen dat we een heel goed verenigingsjaar achter de rug hebben.
Hopelijk blijven we gezond en kunnen we van 2018 hetzelfde zeggen.
Megen, 28 december 2017, Jan Heemskerk

