Notulen 17e algemene ledenjaarvergadering
Personeelsvereniging Uniper,
maandag 6 maart 2017, Kantoor Roparun Schiedam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Hellevoetsluis, 07 maart 2017
Aan: Het bestuur en de leden van de personeelsvereniging Uniper.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig bestuur:
Met kennisgeving afwezig:
Rien Lindsen
Voorzitter
Hr. Franx
Hans Mol
Penningmeester
Hr.Thijssen
Bram Op den Brouw
Hr. Eijkelenboom
Cor van der Meulen
Loek Vermeulen
Ab van Ommen
Notulist
Charessa Roet
Aanwezig: 32 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 16e jaarvergadering 2016.
5
Jaarverslag 2016.
6
Verslag penningmeester over boekjaar 2016.
7
Verslag kascommissie over boekjaar 2016.
8
Verkiezing kascontrolecommissie voor 2017.
9
Pauze
10
Begroting 2017
11
Activiteiten in 2017
12
Bestuursverkiezing.
13
Rondvraag.
14
Sluiting.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------1. Opening:
De voorzitter opent om 19.35h 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: G. Blom, Jan va Hemert,
Franz van Dijk, Cor Romijn, Ben Lugtigheid, Cees Schaap, Johan de Heer, Jan van Twist, Maarten van
Rossum, Jaap Arends, Jack Zwarter, J. van der Voordt en de heer Kardinaal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Mededelingen:
1
De voorzitter zegt dat Hans Mol, Charessa Roet en Cor van der Meulen volgens rooster aftredend zijn.
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld.
2
De verzending van de PV-Nieuwsbrief zal verzorgd gaan worden door Uniper via een aparte mailbox.
De PV telefoon is niet bereikbaar. Deze is tijdens een verbouwing weggehaald en niet meer
teruggeplaatst. Er is actie ondernomen.
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Notulen 17e algemene ledenjaarvergadering
Personeelsvereniging Uniper,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------3. Ingekomen stukken:
1
Notulen PV ledenvergadering 2016.
2
Jaarverslag PV 2016.
3
Verslag kascontrolecommissie 2016
4
Begroting 2017.
4. Notulen 16e jaarvergadering op 2 maart 2016
Lees bij afwezigen: van den Bor i.p.v. van der Born
Verder goedgekeurd door de vergadering, waarvan akte.
5. Jaarverslag 2016
De voorzitter neemt het jaarverslag punt voor punt door en geeft waar en indien nodig een toelichting
Verder goedgekeurd door de vergadering, waarvan akte.
6. Verslag penningmeester boekjaar 2016
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 over 2016 is overzichtelijk en correct. De commissie geeft een compliment aan de
penningmeester vanwege het nauwgezette verslag. De kascontrole is uitgevoerd door de heren Donk en de
Vries. Dhr. de Vries merkt naar aanleiding van de controle op dat de verwerking van de administratie voor
de penningmeester erg gebruiksonvriendelijk is en raad het bestuur aan naar een oplossing in deze te
zoeken. 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 2017
Voor 2017 bestaat de kascontrolecommissie uit de heren Donk en Barto.
De heer Berend Otten heeft zich als reserve voor 2017 opgegeven.
9. Pauze
10. Begroting 2017
Penningmeester licht de begroting toe en uit de vergadering komen geen vragen. Echter komt wel de
opmerking dat de PV misschien voordeel kan behalen door mee te doe aan de actie ‘Eurosparen’ van
Campina. Op veel producten zitten codes die na inwisselen een geldbedrag opleveren waarmee goedkope
entree kaarten kunnen worden aangeschaft voor diverse landelijke activiteiten. Het bestuur zal zich
hierover beraden. Aansluitend bedankt de voorzitter de penningmeester voor zijn verslaggeving.
De begroting wordt door de vergadering goed gekeurd, waarvan akte.
11. activiteiten 2017
Daar uit de enquête die online verspreid is binnen het bedrijf Uniper en op de website en Facebookpagina
van de PV geen goedbeeld is gekomen van voorkeur van leden voor activiteiten stelt het bestuur de
vergadering het volgende voor; Daar niemand de vragenlijst heeft bekeken laat staan ingevuld, kunnen de
leden hun wens uitspreken over bv. een dagreis naar Movieworld in Duitsland, een kook workshop voor
leden en hun kinderen, een bezoek aan Avifauna, een reis naar een Kerstmarkt, een reünie in Dordrecht of
een Kerstdiner al dan niet gecombineerd met een reünie op een nader te bepalen locatie.
Uit de reacties van de aanwezige leden komt naar voren dat een Kerstdiner in 2017 en een aparte reünie in
Dordrecht in voorjaar 2018 bijna unaniem de voorkeur hebben.
Het bestuur zegt toe dit op te pakken en de leden op de hoogte te houden van de organisatie in deze.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------12. Bestuursverkiezing:
Volgens rooster zijn aftredend Hans Mol, Charessa Roet en Cor van der Meulen. Er zijn geen
tegenkandidaten. De aftredende bestuursleden zijn unaniem door de aanwezige leden herkozen.
13. Rondvraag

14. Sluiting

1

Hr. De Vries bedankt het bestuur voor haar inzet, waarvoor dank

2

Hr. Wiebes vraagt of het bestuur nog een rondleiding bij MPP3 kan regelen.
Het bestuur zal contact opnemen met de Hr. M. Meijer of zoiets nog mogelijk is.

3

Hr. Van der Meulen vraagt waar de gele veiligheidshesjes zijn gebleven welke bij de
motortoertochten zijn gebruikt.
Voorzitter zegt dat deze op de Maasvlakte zijn opgeborgen.
Voorzitter sluit om 21:30h de vergadering,
dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst een ieder wel thuis.
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