Notulen 20e algemene, ledenjaarvergadering
Personeelsvereniging Uniper,
maandag 2 maart 2020, Kantoor Ropa-run Schiedam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Hellevoetsluis, zondag 27 september 2020
Aan: Het bestuur en de leden van de personeelsvereniging Uniper.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Aanwezig bestuur:
Met kennisgeving afwezig:
Gerard Franx
Voorzitter
Hr. Frans Borstlap
Rien Lindsen
Secretaris
Hr. Joop de Boon
Hans Mol
Penningmeester/AVG
Hr. Cees Vos
Bram Op den Brouw
Activiteiten
Loek Vermeulen
Activiteiten
Cor van der Meulen
Activiteiten
Ab van Ommen
Notulist
Charessa Roet
Uniper

Aanwezig: 17 leden (inclusief 8 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 19e jaarvergadering op 02 maart 2020
5
Jaarverslag 2019
6
Verslag penningmeester boekjaar 2019
7
Verslag kascontrole boekjaar 2019
8
Begroting 2020
9
Verkiezing kascontrolecommissie voor 2020
10
Pauze
11
Activiteiten in 2020
12
Wat verder ter tafel komt
13
Bestuursverkiezing
14
Rondvraag
15
Sluiting
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------1. Opening:
De voorzitter opent om 19.30h 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 staande te gedenken:
L. van der Harst, G. de Jong, W. le Fèber, G. Vermaas en R. Revet.
2. Mededelingen:
1
Charessa Roet, Hans Mol en Cor van der Meulen zijn volgens rooster aftredend en verkiesbaar.
3. Ingekomen stukken:
1
Verslag kascontrolecommissie 2019
2
Saldo balans en begroting 2020.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4. Notulen 19e jaarvergadering op 4 maart 2019
De voorzitter neemt de notulen door en worden door de vergadering goedgekeurd, waarvan akte.
5. Jaarverslag 2019
De voorzitter neemt het jaarverslag punt voor punt door en geeft waar en indien nodig een toelichting
Verslag wordt door de vergadering goedgekeurd, waarvan akte.
6. Verslag penningmeester boekjaar 2019
Penningmeester neemt de saldibalans 2019 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 2019 is overzichtelijk en correct aldus de heer Straatman.
De kascontrole is uitgevoerd door de heren W. Straatman 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 2020
Penningmeester neemt de begroting punt voor punt door en licht indien nodig de items even voor.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen zodat de begroting voor 2020 wordt aangenomen.
9. Verkiezing kascontrolecommissie voor 2020
Voor 2019 bestaat de kascontrolecommissie uit de heren C. Straatman en Stigt Thans.
De heer K. de Vries heeft zich als reserve opgegeven.
10. Pauze
11. Activiteiten 2020
Voorzitter benoemt de belangrijkste gebeurtenissen voor de PV in 2020.
Wat het vissen betreft, Loek hoopt dat er leden zijn met ideeën voor andere visplekken.
Gaande de vergadering melden diverse leden zich aan voor de verkeersinformatieavond in Dordrecht.
Voor de busreis 2020 is geïnformeerd bij deelnemers wat hun voorkeur voor een volgende bestemming is.
De ideeën wierpen wat obstakels op zoals; te lang in de bus, te duur, vliegangst of bestemming.
Na overleg is de busreis naar de Moezel gekozen. Tot op heden zij er 33 deelnemers wat nog kan wijzigen.
Ook hier geldt dat het Corinavirus roet in het eten kan gooien. Het bestuur heeft begrip voor de zorgen van
de leden in deze. De vergadering wordt meegedeeld dat de PV de busreis bij de reisagent annuleert
wanneer er een negatief reisadvies van de overheid komt. Als individuele deelnemers willen annuleren
zullen zij hun eigen annuleringsverzekering moet aanspreken.
Doe-Dag 2020 gaat dit jaar naar Goude. Het programma wordt doorgenomen en krijgt de instemming van
de aanwezige leden. Hier geldt wel dat de leden op eigen gelegenheid naar Goude moeten komen.
Het programma staat op tijd op de site, in de nieuwsbrief en op Facebook.
Het eindejaar-diner zal ook dit jaar weer plaats vinden. Er zullen diverse gelegenheden worden
onderzocht om het diner daar al of niet te houden. Het Atlashotel in Spijkenisse hoort hier zeker bij, net als
de diverse van der Valk locaties.
Sinterklaas wordt dit jaar gevierd op 22 november, wederom op de locatie RoCa. Organisatie loopt.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------12. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen vragen van de aanwezigen.
13. Bestuursverkiezing:
Charessa Roet, Hans Mol en Cor van der Meulen zij door de vergadering unaniem herkozen en zullen ook
de komende drie jaar weer hun plaats in het bestuur innemen.
14. Rondvraag

15. Sluiting

1

Ahmed Duali
Wat is het criterium voor de PV om b.v. een busreis niet door te laten gaan?
Rien antwoord dat een reis geboekt wordt bij een reisagent.
De prijs pp is dan vastgesteld door het aantal deelnemers.
Vallen er deelnemers af dan zal het reisbureau de prijs pp verhogen.
Dat kan de spuigaten uitlopen en reden zijn om de reis cancelen.

2

Berend Otten
Komt er nog een lijst met deelnemers aan de busreis?
Rien zegt dit toe.

3

Charessa Roet
De Marathon is geregeld en er kan nog worden ingeschreven.
Voorzitter sluit om 21:30h de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.
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