
Vereniging van gepensioneerden van Unilever Hoofdkantoor Rotterdam en Unilever R&D 
Vlaardingen- VGU-HkR 
 
Concept Verslag  van de Algemene Leden Vergadering op 13 december 2017 in De Doelen te Rotterdam. 
 
1. Opening 
De voorzitter heet allen, mede  namens het Bestuur, hartelijk welkom en zegt verheugd te zijn over de 
grote opkomst ondanks het slechte weer.  
Hij vraagt of er vanuit de vergadering nog agendapunten zijn.  De stilte in de zaal duidt op ontkenning 
 
2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 18  april 2017 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan mevrouw Marleen Blijleven. 
 
3. Bestuur 
Mevrouw Astrid Scheffer-de Vroet treedt af.  Zij heeft 9 jaar een grote bijdrage geleverd aan de Vereniging 
en de voorzitter dankt haar daarvoor en overhandigt haar een cadeaubon en bloemen. Helaas is er nog 
geen duidelijkheid over opvolging. 
De heer Bert Beij en de dames Marleen Blijleven en Bea Klarenbeek-Landsbergen zijn aftredend en stellen 
zich herkiesbaar hetgeen door de vergadering met applaus wordt bevestigd. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken maar er is wel een mededeling van de voorzitter. 
In de ALV van april 2016 hebben enkele leden gevraagd of Unilever wellicht nieuwe producten ter 
beschikking zou willen stellen; dit ook naar aanleiding van het afschaffen van het kerstpakket voor de 
gepensioneerden. De voorzitter heeft daarop beloofd dit aan de orde te stellen. Tot op heden heeft Unilever 
daar geen concreet antwoord op kunnen geven en het Bestuur van de VGU-HkR besloten dit jaar zelf een 
producttasje beschikbaar te stellen. Dit tasje zal tegen inlevering van de naambadge aan het eind van de 
bijeenkomst uitgereikt worden. 
Het tasje zal alleen uitgereikt worden aan de deelnemers van de vergadering/diner en is eenmalig omdat 
we  voorzichtig moeten zijn met onze reserves. 
Helaas is het logistiek niet mogelijk om degenen die moeite hebben gedaan af te zeggen een tasje te doen 
toekomen noch is dit mogelijk het via de COGU te doen. 
De voorzitter zegt toe zich te blijven inspannen om van Unilever nieuwe producten te krijgen.  
 
5. Terugblik op het afgelopen jaar 
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor de leden die ons ontvallen zijn en hij geeft een overzicht van 
de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.  Dit overzicht is te vinden op U-Vitalis. 
 
Data voor 2018 zijn:   
17 april: Voorjaarsvergadering, gecombineerd met de vergadering van de VUG (Groothandelsgebouw 
Rotterdam). 
6 september: het Septemberuitje. 
 
6. Financien   
 
Balans 
Voorlopige balans per 31 december 2017. Producttasjes zijn vermeld maar verzenden van bijv. 
uitnodigingen is nog wat problematisch. 
Half januari is er een bespreking met de andere verenigingen en de VUG over spreiding van vermogen. 
 
Begroting 2018 
Deze is gebaseerd op die van 2017. De subsidieverlaging is er nog niet in verwerkt. Verwachting is dat we  
€ 7.000.- in zullen teren in 2018 hetgeen geen probleem zou moeten zijn omdat we een gezonde 
vereniging zijn. 
 
Contributie 2018 
Blijft op hetzelfde niveau; € 2,50 per maand, € 0,50 voor VUG. 
 
De heer Bas Poldermans zegt dat de RABO certificaten uitgeeft tegen 6,5% rente. Vraag is of de 
penningmeester met de RABO zou kunnen overleggen. De penningmeester geeft aan dat wij niet willen  



 
 
“speculeren” met geld van anderen en de voorzitter memoreert dat in eerdere vergaderingen zoiets naar 
voren is gekomen maar nogmaals; het is niet verstandig risico te nemen met geld van anderen. De 
penningmeester zal het punt meenemen in het overleg in januari en hier in de april ALV op terugkomen. 
Een andere vraag is verspreiding van vermogen; bijvoorbeeld bij de ASN die duurzaam belegt.  Ook deze 
suggestie zal worden meegenomen. 
 
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn uitmuntende werk. 
 
7. Vereniging van Unilever Gepensioneerden (VUG) 
De heer Nico Overbeeke  doet verslag van de ontwikkelingen de VUG (zie U-Vitalis). 
 
 
8. Stichting Steun bij Ziekte ( SBZ ) 
De heer Gert Schipper doet verslag van de ontwikkelingen binnen onze zorgverzekering (zie U-Vitalis). 
 
 
9. Rondvraag 
De heer Fellendans dankt de voorzitter namens de vergadering voor zijn werk.  
 
 
10. Sluiting 
De voorzitter legt kort uit hoe de rest van het programma zal verlopen  en sluit de vergadering met dank 
voor de enthousiaste deelname. 
 
 
Rozenburg, 20 december 2017. 
 
 
www.-u-vitalis.nl  
 

http://www.-u-vitalis.nl/

