GUC Jaarverslag van de secretaris 2017
Onze vereniging telde eind 2017 zo’n 240 leden hetgeen verglijkbaar is met het voorafgaande jaar.
Het aantal Progress leden loopt geleidelijk terug terwijl het aantal leden bij Croda Pensioenfonds de
laatste jaren weer constant toeneemt. Dit jaar zijn er 7 personen met (pré) pensioen gegaan hiervan zijn
er 4 lid geworden van onze vereniging.
Met Hubert Legius is het voorafgaande jaar geëvalueerd en zijn de plannen voor 2017 besproken
waarbij hij de wens heeft uitgesproken om op dezelfde voet verder te willen gaan.
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,
dit heeft mede door veel afzeggingen, uiteindelijk niet geleid tot een toename van het aantal
deelnemers.
Op de Algemene Ledenvergadering waren 40 leden aanwezig, de voorzitter Pim van Dijk memoreerde
dat in een extra ALV de statuten wijziging met algemene stemmen is aangenomen.
Ron van ‘t Hof ,Jan Oskam en Henk Vat belichten de situatie bij de pensioenfondsen Na de pauze stelde
Hubert Legius vast dat de strategie die in het verleden genomen is een hele solide basis blijkt te
zijn, waarop Croda ook in wat moeilijkere tijden, goed kan blijven draaien.
De strategie wordt verder geïntensiveerd door het accent op de onderliggende thema’s te leggen zoals
continu verbeteren, gestructureerde manier van veiligheid, proactieve cultuur leiderschap,
duurzaamheid en effectiviteit.
Het Middagprogramma een bezoek aan het stadhuis met de heer de Kruijf als gids, waaraan 10 leden
hebben deelgenomen, bleek een bijzonder interessante ervaring. Na afloop was er nog een drankje in
het bedrijfsrestaurant.
In september heeft de PVG samen met de GUC een “dagje uit” georganiseerd. We zijn met 3 bussen
vertrokken naar Drimmelen waarna we aan boord zijn gegaan voor een vaartocht over de Biesbosch.
Met als rustpunt een bezoek aan het Museum eiland waar de meesten van boord zijn gegaan om het
vernieuwde museum te bezoeken. Hier werd het verhaal van de Biesbosch verteld in 7 paviljoens, dat
gaat vanaf het ontstaan van het zoetwatergebied via de Sint Elisabethsvloed in 1421 tot het huidige
recreatie gebied. Na dit bezoek werd er een lunch aan boord geserveerd, tijdens de terug reis was de
ochtendmist helemaal opgetrokken en kwam er zo nu en dan een zonnetje door, wat voor menigeen
aanleiding was om de rest van de tocht bovendeks door te brengen. Terug in Drimmelen met de bussen,
vòòr de avondspits, weer naar Gouda. Een geslaagde dag met dank aan Gerrit Kik en Jielis Boet.
Op de Najaarsbijeenkomst vertelde oud medewerker Erik Jan Bartels, maar inmiddels Managing
Director van de fa. Incotec, sinds 2015 onderdeel van de Croda Group, over de rol die zijn bedrijf speelt
in zaadverbetering. Incotec heeft haar oorsprong in Nederland maar ontwikkelt en verkoopt producten
en technologieën voor zaden van een breed scala aan groenten- en akkerbouwgewassen over de hele
wereld. Na de pauze volgt een presentatie van Ron van Aken over:“CrodaTherm Phase Change
Materials”, materialen die in staat zijn warmte op te slaan of af te staan, die worden gebruikt voor
energiebesparing in huizen maar ook bij vervoeren van organen voor transplantatie.
Kees Huizer is wederom met het Kerstpakketten team aan de slag geweest om een mooi pakket samen
te stellen. Met een groep gepensioneerde vrijwilligers zijn er 580 pakketten ingepakt waaronder 80
alcohol vrije pakketten. De laatste jaren wordt dit steeds in de Autohobbyclub garage uitgevoerd , die
speciaal voor dit doel extra goed wordt schoongemaakt
Het jaarlijkse Kerstdiner was ook dit keer weer bijzonder geslaagd, in het opgeknapte bedrijfsrestaurant
werden de verschillende gangen door nog aktieven oud-collega’s uitgeserveerd.
Kees van der Sar en zijn koor “The Messengers” uit Vlaardingen luisterde de avond op met een mooi
optreden. Wim Reumermann zorgde voor de overige muziek, Hennie Verboom voor de foto’s.

