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Terugblik op het afgelopen jaar door Bert Beij 
(bij de VGU-HkR Kerstbijeenkomst 2017) 

 
Het bestuur heet u van harte welkom op deze tweede Algemene Leden 

Vergadering van 2017 en graag blik ik met u terug op het afgelopen 
verenigingsjaar. 

 
In de laatste maand van 2016 en in het afgelopen jaar hebben wij de 

volgende leden door overlijden verloren: 
 

De heren:     de dames: 
P. Beirens     A.A.C. Sta-Peterse 

C.J. van Buuren    A.E. Vreijenhoek 

R. Klok 
H. Leentvaar 

A.L. de Jong 
H.H. Limahelu 

A.C. Dronkert 
G.W.M. Willemse 

D. van Pelt 
A.G. Scholten 

K. de Boer 
J.L.A. Sedee 

G. Steenhoek 
A. Dubbelt 

A. van Es 
D. van der Laag 

J.P. van ’t Wout 

J.R. Nooi 
J. Bestman 

Th. Franken 
 

 

    
    
    Mag ik U vragen een moment van stilte in acht te nemen waarin wij hen met 

genegenheid en respect kunnen gedenken.……Dank u wel. 
 

 

 
Het ledental per 13 december 2017 bedraagt 721 en dat is drie meer dan   

het bestand eind 2016.   Onze leden bestaan uit  220 dames en 501 heren.  
We hebben van 6 leden bericht van uitschrijven ontvangen en we hebben 31 

nieuwe leden mogen begroeten. Onze pogingen om oud-collega’s die niet bij 
Unilever gepensioneerd zijn maar wel veel dienstjaren hebben, bij onze 

vereniging te laten aansluiten zijn succesvol en we zullen doorgaan met deze 
activiteit. Misschien kent een van u nog wel oud-collega’s die geen lid zijn??? 
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Het Bestuur vergaderde dit jaar vier keer en individuele bestuursleden 
hebben een bijdrage mogen leveren aan het werk van de VUG en de KNVG.  

 
In juli is het Bestuur met partners, samen met VUG bestuursleden en 

partners een middag naar Leiden geweest en we hebben de dag afgesloten 
met een gezamenlijk etentje. 

 
 

 
Sociale activiteiten 

Kerstbijeenkomst 2016 
In het afgelopen jaar werd de Algemene Ledenvergadering en de 

kerstbijeenkomst gehouden op 14 december 2016. In de vergadering heeft 

Nico Overbeeke, de eerste keer als voorzitter van de VUG, ons op de hoogte 
gebracht van de ontwikkelingen en activiteiten rond de VUG in 2016.  

Gert Schippers gaf een doorkijkje in de activiteiten van Steun bij Ziekte.  
 

Na de pauze konden we genieten van Fuse, de huisband van Witteman. 
 

Aansluitend was het tijd voor het Kerstdiner op het Hoofdkantoor van 
Unilever aan het Weena, wederom verzorgd door Taste.  

Ook dit jaar zal Taste ons diner verzorgen.  
 

Connie Braams, Executive Vice President Unilever Benelux, gaf een terugblik 
op de activiteiten van Unilever in Nederland in 2016. 

Dit jaar zal Martine Zeegers, Vice President Human Resources ons 
toespreken. 

 

Voorjaarsbijeenkomst 
De voorjaarsbijeenkomst werd dit jaar op 18 april gehouden, wederom als 

gecombineerde bijeenkomst met de VUG en weer in restaurant Engels in het 
Groothandelsgebouw in Rotterdam. 

Tussen de twee ALV’s  in gaf Rob de Brouwer, oud-directeur Hoogovens en 
oud-bestuurslid Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden en 

Voorzitter van de Nederlandse Pensioenbelangen een presentatie over de 19 
mythes en onwaarheden over ons pensioen. 

 
 

September uitstapje 
En dan ons septemberuitje.  Op 7 september reden er twee bussen vanuit 

Vlaardingen en twee vanuit Rotterdam naar Drimmelen waar we inscheepten 
op de Zilvermeeuw die ons onder het genot van koffie met gebak en een 

lunch door de Biesbosch loodste alvorens aan te meren in Heusden waar 

onder begeleiding een stadswandeling kon worden gemaakt. 
Terug op de boot werd een alternatieve terugroute genomen (zodat kasteel 

Loevestein  kon worden gezien) en werd het diner geserveerd. 
Wij, het Bestuur, waren erg onder de indruk van de professionele en 

vriendelijke wijze waarop een en ander aan boord werd georganiseerd. 



 3 

En hoewel het wat frisser was dan de vorige jaren waren de weergoden ons 
goed gezind en zagen we wel donkere wolken maar er viel niets uit …. 

Om een uur of 7 waren we terug in Drimmelen waar in de bus gestapt werd 
voor de terugreis. 

 
Ik wil graag Astrid, Marleen en Trudie, die het leeuwendeel van de 

organisatie op zich hebben genomen nogmaals hartelijk bedanken voor het 
verzorgen van deze dag.  

 
Voor volgend jaar staan 2 data vast: 

-op 17 april zal de Voorjaarsbijeenkomst samen met de VUG plaatsvinden 
weer in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. 

-6 september is de datum voor het septemberuitje. 

Vooralsnog ziet het er naar uit dat we weer met de Zilvermeeuw zullen 
varen, maar dan nemen we een andere route.  

 
Zoals eerder gememoreerd hebben we nog niet van Unilever de toezegging  

ontvangen om nieuw gelanceerde producten aan u door te mogen geven. 
We geven onze inspanningen om dit te bereiken niet op. 

Zoals u eerder heeft gehoord zullen wij als vereniging dit jaar éénmalig een 
bescheiden producttasje ter beschikking stellen. 

 
Ik sluit af met de constatering dat dit jaar een goed jaar voor de vereniging 

is geweest met goed bezochte activiteiten.  
We zijn nog steeds een financieel gezonde vereniging, hoe gezond dat hoort 

U zo dadelijk van onze penningmeester Ruud van Putten. 
We hebben wel duidelijke signalen van Unilever ontvangen dat de subsidie 

aan de verenigingen aanmerkelijk zal dalen. We zullen in de toekomst 

misschien niet voorbij kunnen gaan aan het verhogen van deelname bedrag 
of contributie.  

De samenwerking met de VUG is uitstekend en we prijzen ons gelukkig met 
de service die Steun bij Ziekte en COGU ons biedt.  

 
Rest mij nog om U allen te danken voor Uw enthousiaste deelname aan de 

vergaderingen en uitstapjes. 
Ik wil Astrid, Bea, Marleen, Trudie en Ruud hartelijk danken voor hun inzet 

in het afgelopen jaar.  
Jullie waren weer een fantastisch Team om mee samen te werken.  

 
Bert Beij 

 
Bruinisse december 2017 

 
 

 


