Notulen 19e algemene ledenjaarvergadering
Personeelsvereniging Uniper,
maandag 4 maart 2019, Kantoor Ropa-run Schiedam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Hellevoetsluis, 04 maart 2019
Aan: Het bestuur en de leden van de personeelsvereniging Uniper.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig bestuur:
Met kennisgeving afwezig:
Gerard Franx
Voorzitter
Mevr. L. de Kok
Rien Lindsen
Secretaris
Mevr. CH. Roet
Hans Mol
Penningmeester
Bram Op den Brouw
Activiteiten
Loek Vermeulen
Activiteiten
Cor van der Meulen
AVG
Ab van Ommen
Notulist
Charessa Roet
Uniper

Aanwezig: 17 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. Voorzitter vraagt de vergadering ook om kandidaten
voor de kascontrolecommissie. Er zijn geen kandidaten aangemeld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1
Opening
2
Mededelingen
3
Ingekomen stukken
4
Notulen 18e jaarvergadering op 05 maart 2018
5
Jaarverslag 2018
6
Verslag penningmeester boekjaar 2018
7
Verslag kascontrole boekjaar 2018
8
Begroting
9
Verkiezing kascontrolecommissie voor 2019
10
Pauze
11
Wijziging ‘wet op de privacy’ en gevolgen voor de PV
12
Activiteiten in 2019
13
Wat verder ter tafel komt
14
Bestuursverkiezing
15
Rondvraag
16
Sluiting
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------1. Opening:
De voorzitter opent om 19.35h de vergadering en heet eenieder van harte welkom in de vergaderruimte van
de Ropa-run in Schiedam. Hij vraagt de vergadering of er nog agendapunten moeten worden toegevoegd.
Er zijn 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: J. Th. van Rijn,
Bram Stravers, Nico Zwang, Ewoud Willem Kiers, Henk Eijkelenboom, Herman Post,
Johannes Meenderink, Frans Zevenbergen, Mia Langelaan
2. Mededelingen:
1
Gerard Franx, Bram op den Brouw en Loek Vermeulen zijn volgens rooster aftredend en verkiesbaar.
3. Ingekomen stukken:
1
Verslag kascontrolecommissie 2018
2
Saldo balans en begroting 2019.
3
Vaartocht AMS 60 Bernisse
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Notulen 19e algemene ledenjaarvergadering
Personeelsvereniging Uniper,
maandag 4 maart 2019, Kantoor Ropa-run Schiedam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4. Notulen 18e jaarvergadering op 5 maart 2018
De voorzitter neemt de notulen door en worden door de vergadering goedgekeurd, waarvan akte.
5. Jaarverslag 2018
De voorzitter neemt het jaarverslag punt voor punt door en geeft waar en indien nodig een toelichting
De aanvraag voor liefhebbers van strandvissen zal in het voorjaar herhaald worden.
Verslag wordt door de vergadering goedgekeurd, waarvan akte.
6. Verslag penningmeester boekjaar 2018
Penningmeester neemt de saldibalans 2018 per onderdeel door. Opgemerkt wordt dat wederom,
het ledenaantal en dus de inkomsten van contributie jaar na jaar verminderen.
Door het geringe animo voor de PV activiteiten kan het gebeuren dat activiteiten moeten worden afgelast.
7. Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.
Het financieel verslag over 2018 is overzichtelijk en correct.
De commissie geeft een compliment aan de penningmeester vanwege het nauwgezette verslag.
De kascontrole is uitgevoerd door de heren W. Barto en B. Otten. 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. Begroting 2019
Penningmeester neemt de begroting punt voor punt door en licht indien nodig de items even voor.
9. Verkiezing kascontrolecommissie 2019
Voor 2019 bestaat de kascontrolecommissie uit de heren B. Otten en C. Straatman
De heer H. Stigt Thans heeft zich als reserve opgegeven.
10. Pauze
11. Wet op de privacy
Na de ledenvergadering en van start gaan van de nieuwe wet op de privacy neemt Cor van der Meulen de
ledenadministratie onder beheer. De overige bestuursleden hebben als gevolg van deze wet geen enkel
inzicht meer in het leden bestand. Na een vraag uit de vergadering wordt opgemerkt dat het de bedoeling is
om alle email naar de leden in BCC te versturen. Helaas is dit 1 x niet gebeurt waarvoor excuus.
12. Activiteiten 2019
De gebruikelijke activiteiten worden zoals altijd in de sociale PV media bekendgemaakt, dus in de
regelmatig te verschijnen PV – nieuwsbrief, op de website en op Facebook.
13. Wat verder ter tafel komt
Er bestaat de mogelijkheid om een vaartocht met de mijnenveger AMS 60 Bernisse te maken. Dit schip,
deel uitmakend van de stichting ‘Varend Erfgoed’ ligt aan de koningskade te Hellevoetsluis.
De vaartocht gaat vanuit Hellevoetsluis rond het eiland Tiengemeten en terug naar Hellevoetsluis.
De tocht duurt ca. 3,5 uur en kost € 25,-- pp incl. lunch. E.e.a. komt op de site en Facebook.
Het sinterklaasfeest vindt dit jaar plaats op zondag 24 november op de locatie RoCa.
14. Bestuursverkiezing:
Gerard Franx, Bram op den Brouw en Loek Vermeulen zijn volgens rooster aftredend en verkiesbaar.
Alle zijn door de vergadering herkozen.
15. Rondvraag

Geen

16. Sluiting

Voorzitter sluit om 21:30h de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
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