GUC Jaarverslag van de secretaris 2016
Onze vereniging telde eind 2016 zo’n 240 leden, waarvan de grootste groep nog steeds bij Progress zit,
de middelste bij Noblesse en de kleinste bij Croda, al zit deze laatste behoorlijk in de lift. Dit jaar zijn 8
werknemers met (pré)pensioen gegaan, waarvan er 6 lid zijn geworden van onze vereniging.
Met Hubert Legius is het voorafgaande jaar geëvalueerd en zijn de plannen voor 2016 besproken.
De verbouwing van het bedrijfsrestaurant is in volle gang. Een personenlift is niet in het plan
opgenomen, maar het blijft wel een wens om de toegankelijkheid in de toekomst te verbeteren.
De uitnodigingen voor het Kerstdiner zijn verruimd; waar voorheen alleen gepensioneerden met
partner werden uitgenodigd, worden nu ook een familielid of een andere naaste ter ondersteuning
toegestaan.
Op de Algemene Ledenvergadering worden de aangepaste oprichtingsstatuten, die alle leden via de
post of de mail hebben ontvangen, in stemming gebracht. De statuten worden unaniem aangenomen,
hetgeen door de aanwezigen kenbaar wordt gemaakt door middel van handopsteking.
Echter we hebben 240 leden en ¼ van de leden moet aanwezig zijn om deze stemming rechtsgeldig te
laten zijn. Er zijn slechts 40 leden aanwezig dus zijn we statutair verplicht om een nieuwe ALV uit te
schrijven.
Ron van ‘t Hof ,Jan Oskam en Henk Vat belichten de situatie bij de pensioenfondsen waarna
Hubert Legius aangeeft het glycerinevergistingsproject binnenkort van start gaat en dat er ook nog
volop gewerkt wordt aan de gecontroleerde vertakte vetzuur bereiding als grondstof voor de amides.
Het Middagprogramma, met het geplande bezoek aan het stadhuis, is niet doorgegaan maar het
alternatief was, ondanks het koude regenachtige weer, wel de moeite waard. We liepen een andere
route dan de vorige keer maar ook dit keer werd het, nu met de heer de Kruijf als gids, een bijzonder
leuke ervaring. Na afloop was er nog een drankje in het bedrijfsrestaurant.
Daar er op de eerder genoemde ALV minder dan ¼ van de leden aanwezig waren, was de stemming,
over de aanpassing van de statuten, niet rechtsgeldig en waren we statutair verplicht om deze 2e ALV
uit te schrijven. In deze vroegtijdig aangekondigde 2e ALV op 20 april zijn de aanpassingen van de
statuten opnieuw in stemming gebracht en wederom met algemene stemmen aangenomen.
Op de Najaarsbijeenkomst is Nico Man voor 4 jaar benoemd in het bestuur van het Croda
pensioenfonds. Hans Vreeswijk is, als opvolger van Johan de Hoog, voor 4 jaar benoemd in het
Verantwoordingsorgaan van het betreffende fonds. Danny Zwakhals legt vervolgens uit wat er bij de
bereiding van Biogas allemaal komt kijken en waar het in de ontwikkeling van dit proces mee- en tegen
heeft gezeten. Han Rieffe geeft ons een kijkje in de wereld van de gewasbeschermingsmiddelen die
noodzakelijk zijn om de opbrengst van de landbouwproducten wereldwijd te verbeteren. Na de pauze is
het de beurt aan Pascal van Norden, ultraloper in de bergen en op de weg. Het is heel bijzonder om te
horen wat je allemaal moet doen om Nederlands kampioen te worden op de 100km en om te trainen
voor de diverse trails.
Kees Huizer is met het team naar de Sligro geweest waar, met uitzondering van de wijn, alles is besteld
voor het inpakken van de Kerstpakketten, hetgeen wederom heeft plaats gevonden in de
autohobbyclub garage, bereidwillig afgestaan door de AHC.
Het jaarlijkse Kerstdiner was ook dit keer weer bijzonder geslaagd, mede door de inzet van het
Restaurantpersoneel en de inmiddels vertrouwd geworden bediening van de aktieven.
Het diner werd opgeluisterd door het koor “The Messengers” uit Vlaardingen waar Kees van der Sar zijn
steentje bijdraagt. Rob Kempers maakte de foto’s tijdens het diner en Wim Reumermann verzorgde
weer de muzikale omlijsting.
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