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Hellevoetsluis, zaterdag 10 december 2022 
Aan: Het nieuwe PV bestuur, afgetreden bestuur en leden van de personeelsvereniging Uniper. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanwezig bestuur:  Gasten: 
Gerard Franx Voorzitter B. van Dijk  
Rien Lindsen Secretaris P. van Meijeren  
Hans Mol Penningmeester/AVG W. de jong  
Bram Op den Brouw Activiteiten  B. Korsmit  
Loek Vermeulen Activiteiten M. van der Sluis  
Cor van der Meulen Activiteiten R. Wildhage  
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 01-01-2023. 
 
Aanwezig: 34 leden van de 250 (inclusief 7 bestuursleden)   
 
Vooroverleg. 

De voorzitter opent om 17:00h de vergadering en heet eenieder van harte welkom in de 
vergaderruimte van de Roparun in Schiedam. Hij merkt op dat op het laatste moment voor 
de opheffing van de PV er een positieve ontwikkeling is geweest. Na een zoektocht van ruim 
twee jaar is er goed nieuws vanuit de werknemersgroep van Uniper. Hij zegt het zeer jammer 
te vinden dat het niet eerder bekend was wat betreft eventuele nieuwe kandidaten.  
Hoewel dat probleem zich ook voordoet binnen Uniper zelf gezien het minimaal aantal 
aanmeldingen voor een BBQ ergens in het land. 
 
Na het zich voorstellen door de gasten blijken zij, een aantal collega werknemers van Uniper, 
zich te hebben aangemeld als kandidaat bestuursleden. Er worden diverse onderwerpen 
besproken waaronder de onbekendheid van het personeel Uniper met het bestaan van de PV 
en doelmatige informatie hierover. Dat was en is een drempel voor nieuwe werknemer om 
lid te worden van de PV. Verder hebben de kandidaten en het huidige bestuur elkaar 
geïnformeerd over doelstellingen en aandachtspunten om tot een eventuele overdracht te 
komen. Geconstateerd wordt dat er voldoende draagkracht is om de PV met een nieuw 
bestuur te laten voortbestaan. Voorzitter zal e.e.a. in de loop van de vergadering het verloop 
van de stemmingen aan de aanwezigen uitleggen. 
 
Stemming. 
Het voorgaande hangt af van de uitslag van de stemming van het aantal van de aanwezige 
leden. Twee derde van het totale aantal PV leden is niet aanwezig op deze 
‘opheffingsvergadering’ dus is er op dat moment geen rechtmatige stemming mogelijk. 
Schorsing voor 30 minuten van de vergadering is wettelijk noodzakelijk. Aldus gebeurt. 
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Openen vergadering en stemming in de tweede ronde. 
Voorzitter opent de 2e vergadering en legt uit dat er twee mogelijkheden zijn: 
1e is stemmen voor opheffing van de PV 
(alle huidige bestuursleden treden immers per 1 januari 2023 af) 
of als 2e de PV doorstarten met een geheel nieuw bestuur.  
 
Op het eerste voorstel komt geen enkele stem waarmee dit voorstel is verworpen. 
 
Op het tweede voorstel komt een unanieme positieve uitslag van de vergadering. 
Uitslag is dat de PV doorstart met een geheel nieuw bestuur. 
 
Gesteld wordt dat nu alle aanwezige leden, dus meer dan twee derde van de aanwezig leden, 
hebben deelgenomen aan beide stemmingen en de uitslag van de stemming geldig is. 
 
Nieuw bestuur. 
Voorzitter feliciteert de nieuw gekozen bestuursleden en vraagt hen om zolang nodig een 
voorzitter voor het nieuwe bestuur te kiezen waarbij de heer Bart van Dijk aangeeft de taak 
op zich te willen nemen en waarmee de overigen kandidaten instemmen.  
Nadat alle nieuwe bestuursleden zich hebben voorgesteld aan de vergadering geeft  
Bart van Dijk aan de werknemers bij Uniper en gepensioneerde leden van de PV ook via  de 
sociale media, te informeren over de stand van zaken. Tevens om via het huidige 
ledenbestand PV leden te vragen over het wel of niet voortzetten van een PV lidmaatschap. 
Er zijn volgens het nieuwe bestuur binnen de locaties genoeg mogelijkheden om nieuwe en 
bestaande activiteiten te behouden of te organiseren. Hierbij zal zeker ook naar jongere 
worden gekeken zonder de oudere collega uit het oog te verliezen. Hij gaat ervan uit dat de 
aftredende bestuursleden waar nodig om advies en informatie kan worden gevraagd.  
Tevens hoopt hij dat het nieuwe bestuur de mogelijkheid krijgt op locatie te vergaderen en 
niet meer op plaatsen buiten het bedrijf. 
 
Opgemerkt moet worden dat de aftredende bestuursleden een goed gevoel hebben bij deze 
doorstart en wensen het nieuwe bestuur veel succes en plezier in hun werk in een nieuwe  
PV Uniper met een net zo lange levensduur als nu achter de rug is.  
 
Rondvraag. 
Geen 
 
Sluiting. 
Voorzitter sluit om 20:45h 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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