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Hellevoetsluis, zaterdag 30 april 2022 
Aan: Het bestuur en de leden van de personeelsvereniging Uniper. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanwezig bestuur:  Met kennisgeving afwezig: 
Gerard Franx Voorzitter Hr. C. van der Waal  
Rien Lindsen Secretaris Hr. H. Eijkelenboom  
Hans Mol Penningmeester/AVG R. de Jong  
Bram Op den Brouw Activiteiten  D. van der Velde  
Loek Vermeulen Activiteiten   
Cor van der Meulen Activiteiten   
Ab van Ommen Notulist   
    
Alle bestuursleden hebben aangegeven af te treden en niet herkiesbaar te zijn. Ingeval er geen nieuw 
bestuur aantreedt gaat het bestuur over tot opheffen van de personeelsvereniging per 31-12-2022. 
 
Aanwezig: 20 leden van de 255 (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 hebben zich geen kandidaten aangemeld. 

 
Agenda:  
1.   Opening 
2.   Mededelingen 

1.   Opening 
2.   Mededelingen 

3.   Ingekomen stukken 3.   Ingekomen stukken 
4.   Notulen 20e ALV op 2 maart 2020 4.   Notulen20e jaarvergadering op 2 maart 2020 
5.   Jaarverslag 2020 – 2021 5.   Jaarverslag 2020 – 2021 
6.   Verslag penningmeester boekjaar 2021 6.   Verslag penningmeester boekjaar 2021 
7.   Verslag kascontrolecommissie 2021 7.   Verslag kascontrolecommissie 2021 
8.   Wel of géén toekomst voor de PV 8.   Wel of géén toekomst voor de PV 
9.   Pauze 9.   Pauze 
10. Verkiezing KCC voor 2022 10. Verkiezing kascontrolecommissie voor 2022 
11. Begroting 2022 11. Begroting 2022 
12. Bestuursverkiezing 12. Bestuursverkiezing 
13  Activiteiten in 2022 13  Activiteiten in 2022 
14. Wat verder ter tafel komt 14. Wat verder ter tafel komt 
15. Rondvraag 15. Rondvraag 
16. Sluiting 16. 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. 
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2. Mededelingen: 
1 Hij deelt de vergadering mee dat, voor zover bij het bestuur bekend, de volgende leden 

oud-werknemers in 2020 en 2021 en 2022 zijn overleden en verzoekt de vergadering een 
minuut stilte om hen staande te gedenken:  
Rob Zeverboom, Jan Grooteboer, Wil van der Krogt, Piet van Goolen, Richard Zonnenberg, 
Jan Hoogendoorn, Peter de Quartel, Cor Straatman en J. van der Valk. 
Hij verzoekt de vergadering om staande 1 minuut stilte in acht te nemen 

  
3. Ingekomen stukken: 

1 Verslag kascontrolecommissie 2021 
2 Saldo balans en begroting 2022. 
3 Fusie De Schakel (C. Donk) 

 
4. Notulen 20e jaarvergadering op 8 maart 2020 
Geen op- en aanmerkingen, waarvan akte. 

 
5. Jaarverslag 2021  
Geen bijzonderheden, waarvan akte. 
 
6. Verslag penningmeester boekjaar 2021 
Penningmeester neemt het boekjaar door geeft wanneer nodig uitleg aan de vergadering. 

 
7. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, de heer Stigthans en zijn echtgenote. hebben geen onvolkomenheden in 
de financiële boekhouding van de PV Uniper gevonden en vragen de vergadering het bestuur  
‘Decharge ’te verlenen. De vergadering geeft hier zijn goedkeuring aan. 
 
8. Wel of geen toekomst voor de PV? 
Voorzitter zegt dat het bestuur al jaren (sinds 2001) in deze functie zit maar ook al 2 jaar bezig is om 
tot een besluit te komen om de PV op te heffen. Het is duidelijk dat de Pandemie van invloed is 
geweest op het kunnen organiseren van activiteiten, maar die werden al een paar jaar steeds minder, 
slecht bezocht wanneer ze wel waren georganiseerd. Het aantal deelnemers liep en loopt sterk terug. 
Het gaat lijken op trekken aan een dood paard en daar heeft dit bestuur geen zin meer in. 
4 bestuursleden gaan sowieso stoppen en zijn bij de verkiezing vanavond niet herkiesbaar. 
Wel zijn zij bereidt on de gebruikelijk activiteiten tot 31 december 2022 te blijven ondersteunen. 
Daarna leggen zij alle werkzaamheden voor de pv naast zich neer. Indien er vanavond geen nieuwe 
kandidaten komen voor een bestuursfunctie binnen de PV Uniper treden de drie andere 
bestuursleden ook af en gaat het bestuur over tot het opheffen van de PV m.i.v. 31 december 2022. 
 
De brief van C. Donk, voorgelezen door de voorzitter, stelt de vergadering op de hoogte dat het 
individuele PV Uniper lid voor € 31,00 per jaar lid kunnen worden van ‘De Schakel’, een dergelijke 
vereniging als de PV Uniper. Een informatie brief/artikel komt op Facebook en de website en zal ook 
worden verstuurd naar de leden. Gesteld wordt dat ‘De Schakel’ heeft aangegeven dat de 
mogelijkheid bestaat dat ook die vereniging over ongeveer 5 jaar wordt opgeheven.  
Ook zij hebben last van het niet kunnen vinden van nieuwe kandidaten en leden voor activiteiten. 
Het PV Uniper bestuur steunt het initiatief en zal overleggen met HR Uniper. 
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9. Pauze 
 
10. Verkiezing KCC voor het jaar 2022 
Na oproep hebben Aad de Koning en Berend Otten zich aangemeld als kascontrolecommissie 2022. 

 
11. Begroting 2022 
De penningmeester neemt de begroting voor 2022 door en verantwoord de kosten bij de diverse 
activiteiten tot 3 december 2022. 
Opmerking over het declareren bij de belastingdienst van de gemaakt kosten is niet ter zake doende. 
PV leden kunnen gratis naar de instructieavonden/middagen van de PV. 
 
12. Bestuursverkiezing 
Geen kandidaten dus overbodig. Kijk op punt 8. 
 
13.: Activiteiten in 2022 
Golf op 13 mei, Doe dag Gouda op 29 september, 20 mei afscheid van vaste busreizigers,  
4 en 11 oktober reanimatie, Verkeersinfo op 17 november, Sinterklaas op 3 December en 
klaverjassen in oktober en met een kerstdrive. 
 
14/15 Rondvraag - Wat verder ter tafel komt  
Het opheffen van de PV heeft de goedkeuring van de vergadering en zij machtigt het bestuur om over 
te gaan tot de noodzakelijke  stappen. 
  
16. Sluiting  
Voorzitter sluit om 21:30h de vergadering en dankt alle bestuursleden voor hun inzet de afgelopen 
jaren en de aanwezigen voor hun komst, steun en inbreng. 
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