Notulen 16e algemene ledenjaarvergadering
Personeelsvereniging uniper,
maandag 7 maart 2016, Kantoor Roparun Schiedam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Hellevoetsluis, 20 april 2016
Aan: Het bestuur en de leden van de personeelsvereniging uniper.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig bestuur:
Met kennisgeving afwezig:
Gerard Franx
Voorzitter
Ab van Ommen
Hans Mol
Penningmeester
Jan Van Twist
Bram Op den Brouw
Notulist
Daan Wiebes
Cor van der Meulen
Hr. Van den Born
Loek Vermeulen
Rien Lindsen
Charessa Roet
Aanwezig: X leden (inclusief 7 bestuursleden)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Voorzitter vraagt de vergadering of er kandidaten zijn voor een bestuursfunctie binnen de personeelsvereniging, in het verdere verslag te vermelden als PV. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Agenda:
1
Opening.
2
Mededelingen.
3
Ingekomen stukken.
4
Notulen 15e jaarvergadering 2015.
5
Jaarverslag 2015.
6
Verslag penningmeester over boekjaar 2015.
7
Verslag kascommissie over boekjaar 2015.
8
Verkiezing kascontrolecommissie voor 2016.
9
Pauze
10
Begroting 2016
11
Activiteiten in 2015
12
Bestuursverkiezing.
13
Rondvraag.
14
Sluiting.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------1. Opening:
De voorzitter opent om 19.30h de vergadering en heet een ieder van harte welkom in de vergaderruimte
van de Roparun in Schiedam.
Hij vraagt de vergadering of er nog agendapunten moeten worden toegevoegd.
Geen aanvullingen. Ook verzoekt hij de aanwezigen de presentielijst te tekenen.
Hij deelt de vergadering mee dat, voor zover bij het bestuur bekend, de volgende leden oud-werknemers
zijn overleden en verzoekt de vergadering een minuut stilte om hen te gedenken: P. Stoppelenburg, Jan
Cornelis Kros, P. den Ouden, Werner Berendsen, Aad de Graaf, Adriaan Jan Molenaar,
Aad van Gool, Wouter Jansen, Pieter Taal en Karel Ruijgers.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------2. Mededelingen:
1 De voorzitter zegt dat hij zelf, Bram op den Brouw, en Loek Vermeulen volgens rooster aftredend zijn.
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld.
3. Ingekomen stukken:
1
Notulen PV ledenvergadering 2015.
2
Jaarverslag PV 2015.
3
Verslag kascontrolecommissie.
4
Begroting 2016.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4. Notulen 15e jaarvergadering op 2 maart 2015
Goedgekeurd door de vergadering, waarvan akte.
5. Jaarverslag 2015
Goedgekeurd door de vergadering, waarvan akte.
6. Verslag penningmeester boekjaar 2015
Penningmeester neemt de saldibalans 2015 per onderdeel door. Roparun staat voor de donatie die de
vereniging aan de Roparun geeft, voor het gebruik van deze ruimte. De voorzitter bedankt de
penningmeester voor het verslag. Vergadering heeft verder geen vragen.
7. Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.
Het financieel verslag is overzichtelijk en correct. De kascontrole is uitgevoerd door de heren Eikelenboom
en de Vries. Dhr. de Vries merkt naar aanleiding van de controle op dat de toegezegde subsidie lang op
zich laat wachten. De betalingstermijn bij Uniper is nu eenmaal, minimaal 45 dagen en dat geldt ook voor
dit soort betalingen. De commissie verzoekt de vergadering het bestuur décharge te verlenen welk verzoek
wordt ingewilligd. Waarvan akte.
De voorzitter bedankt beide heren voor hun werk in de kascontrolecommissie .
8. Verkiezing kascontrolecommissie 2016
De heer Wim Barto heeft zich als reserve opgegeven.
9. Pauze
10. Begroting 2016
Penningmeester licht de begroting toe, geen vragen. Aansluitend bedankt de voorzitter de penningmeester.
De voorzitter licht de jublleumreis toe, die zal worden gehouden op 3 september a.s.
Het wordt een dagtocht naar de Historische Driehoek van West Friesland, met bezoek aan de het
Zuiderzee museum, rit met de historische stoomtrein en tocht over het IJsselmeer, met op de terugweg een
3 gangen diner. Er wordt door de aanwezigen positief gereageerd.
Dit jaar gaat de meerdaagse reis naar Normandie, voor volgend jaar wordt gedacht aan Rome.
E.ON is sinds 1 januari Uniper. Wat dit verder allemaal betekend voor de toekomst is nog niet duidelijk.
11. activiteiten 2016
Gelijktijdig met de begroting in punt 10, zijn ook de activiteiten 2015 behandeld.
De vergadering heeft hierover verder geen vragen.
12. Bestuursverkiezing:
Volgens rooster zijn aftredend Gerard Franx, Bram op den Brouw en Loek Vermeulen.
Er zijn geen tegen kandidaten.
De aftredende bestuursleden zijn unaniem door de aanwezige leden herkozen.
Het bestuur bestaat vanaf heden uit:
Gerard Franx
Rien Lindsen
Cor van der Meulen
Hans Mol
Ab van Ommen
Bram Op de Brouw
Charessa Roet
Loek Vermeulen
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------13. Rondvraag
1 Hr. De Vries vraagt of er nog wijzigingen zijn in de verhouding tussen bedrijf en
vereniging.
De voorzitter antwoord dat er intussen een goed gesprek met dhr. Gunneweg,
directeur H&M heeft plaatsgevonden, en van hem kunnen we op de huidige voet
verder gaan.
2

Aad de Koning vraagt of het niet mogelijk weer eens een reünie te organiseren
Volgens voorzitter blijft een reünie moeilijk om iets te organiseren buiten de vereniging
om. Lang niet alle oud-medewerkers zijn lid van de vereniging.
Het is niet reëel om verenigingsgeld hieraan te besteden.
Loek ziet de nieuwjaarsreceptie als een goede vervanging.

3

Zaal. Hoe zit het met de opening van MPP3
Charessa antwoord dat er op zaterdag 23 april een opendag is ter gelegenheid van de
opening van MPP3. Charessa zal de informatie doorsturen zodat dit op de website en
in de nieuwsbrief kan komen. Met moet zich persoonlijk aanmelden.

4

Cor van der Meulen doet een dringend verzoek aan de leden om wijzigingen van adres
en e-mail door te geven.

14. Sluiting
Voorzitter sluit om 20:30h de vergadering, dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst hen wel thuis.
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