GUC Jaarverslag van de secretaris 2018
Onze vereniging telt nog steeds zo’n 240 leden, dit jaar zijn er 4 personen met (pré) pensioen gegaan die allen lid
zijn geworden.
Met Hubert Legius is het voorafgaande jaar geëvalueerd en zijn de plannen voor 2018 besproken waarbij hij de wens
heeft uitgesproken om op dezelfde voet verder te willen gaan.
Op de Algemene Ledenvergadering viel de opkomst (27) wat tegen, mogelijk dat de maandag daar debet aan is of
dat het te maken heeft met de feestavond aan het eind van de week.
Henk Vat , Jan Oskam en Ron van ‘t Hof en belichten de situatie bij de pensioenfondsen.
Zowel Noblesse als ook Progress zijn beide volledig geïndexeerd.
Met het Croda Pensioenfonds gaat het goed, er is 7% rendement gehaald, ten gevolge van de
langzaam oplopende rente, de beleggingen en de bijdrage van de werkgever. De dekkingsgraad van 104% is
opgelopen naar 115% waardoor in 2018 tot een gedeeltelijke indexatie kon worden overgegaan.
Na de pauze heeft Hubert een verrassing in petto, geen informatie dit keer maar hij vraagt ons
om hem concreet een aantal suggesties / ideeën aan de hand te doen waardoor continu mensen, die de
55 zijn gepasseerd, hun werk op een goeie gezonde manier tot hun AOW leeftijd kunnen blijven doen.
Hij gaat deze suggesties leggen naast de punten die er binnen de werkgroep al zijn geopperd.
Er is een brief binnengekomen van de secretaris VUG over de persoonsgegevens beveiliging. Hierin worden de
voorzitters van de Unilever gepensioneerden verenigingen verzocht te bevestigen dat zij kennis hebben genomen
van de bijgaande overeenkomst en dat zij er naar zullen handelen.
Dit houdt met name in dat je foto’s op de website niet zomaar zonder toestemming van betrokkene, kan publiceren.
We sturen reeds E-mails aan onze leden via BCC, maar we moeten wel ook vastleggen dat we dat zo doen.
Dus in het kader van de privacy wetgeving heeft Nico een privacyverklaring van onze vereniging geschreven en
deze is op de GUC website geplaatst.
Op de Najaarsbijeenkomst constateert Pim dat er in ieder geval 15 % van de leden aanwezig zijn.
Hij geeft aan dat de GUC, naast de gewone aktiviteiten voor de gepensioneerden, ook bezig is met
belangenvertegenwoordiging in het pensioenfonds.
Nico heeft onlangs nog weten te voorkomen, dat het laten vervallen van de inhaal-indexaties na 10 jaar, in het
Croda pensioen regelement werd opgenomen. Hierdoor zouden de oudere Croda-gepensioneerden een flink bedrag
kunnen mislopen. Deze inspanning leverde Nico een warm applaus op van de aanwezige leden.
Vervolgens heeft Danny Zwakhals ons inzicht in de fabriek van de toekomst gegeven, bepalend zijn daarbij 2 dingen
namelijk Klimaat en Smart Industrie, deze 2 zaken bepalen hoe zo'n fabriek eruit gaat zien.
Daarna laat Erwin Honcoop ons zien hoe Croda met MyCroFence de strijd aangaat tegen bacteriën, schimmels en
algen. Het product is ontwikkeld voor muurverven ter bescherming van badkamers tegen schimmels en van
buitenmuren tegen algen. Ziekenhuizen zijn geïnteresseerd want microbiële besmetting is daar actueel.
Na de pauze vertelt Koos de Jong de aanwezigen bevlogen over zijn passie: " het spotten van vliegtuigen". Waarbij
duidelijk werd dat hij al een aantal keer geluk heeft gehad als hij nog zonodig, een van de laatste vliegreizen, van
oude toestellen wilde meemaken. Sandor van Maaren zorgde voor fraaie foto’s van de toestellen die genoemd
werden. Wat opviel was dat hij de juiste foto moeiteloos, uit een lange lijst met registratienummers, tevoorschijn
haalde.
Het kerstpakketten team is ook dit jaar druk geweest om wederom een mooi Kerstpakket samen te stellen. Ondanks
de wateroverlast in de Autohobbyclub garage is alles toch weer naar wens verlopen.
Met een groep gepensioneerde vrijwilligers zijn er 570 pakketten ingepakt waaronder 70 alcohol vrije pakketten,
allen voorzien van een kerstwens van Hubert waarin hij in dichtvorm terugkeek op 160 jaar produktie.
ca. 130 aanwezigen genoten van een geslaagd Kerstdiner, zonder Wim Reumermann onze vaste organist, maar met
een prima optreden van het Voxpop koor uit Gouda.
Henny Verboom maakte de foto’s tijdens het diner, nadat de voorzitter de aanwezigen daar toestemming voor had
gevraagd.

