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Gepensioneerden vereniging GUC 

 

Gouda Apollo 

Unilever Emery 

Unichema Chemie 

Uniqema 

Croda 

Cargill Gouda 

 

Voorzitter: 

Herman ten Barge 

 

Secretaris: 

André de Jong 

 

Website: 

www.guc-gouda.nl 

 

Email: 

info.guc.gouda@gmail.com 

 

Facebook:  

www.facebook.com/gucgouda 

 

 

 

Inleiding 

 

Deze kerstuitgave van de GUC-nieuwsbrief 

bevat o.a. een stukje over ons uitje naar 

Avifauna, de GUC-website en de samenstelling 

van het nieuwe GUC-bestuur, dus zeker weer 

de moeite waard om deze nieuwsbrief door te 

lezen. 

 

In deze nieuwsbrief 

 

 Samenstelling nieuw GUC-bestuur 

 Het uitje naar Avifauna 

 Ideeën over kleine uitjes volgend jaar 

 Algemene ledenvergadering 

 Kerstdiner 2022 

 GUC Digitaal 
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Samenstelling nieuw GUC-bestuur 

Nadat in de vorige nieuwsbrief al was aangekondigd dat er een aantal mutaties 

in het bestuur van de GUC zouden plaatsvinden, zijn op de ALV van afgelopen 

Oktober deze voorgenomen veranderingen bevestigd. Dat betekent dat het 

bestuur van de GUC er als volgt uitziet: 

 

Voorzitter:     Herman ten Barge 

Secretaris:     André de Jong 

Penningmeester:    Nico Man 

Bestuurslid evenementen: Jaap Minnee 

Bestuurslid evenementen: Mennie van Oosten 

 

 

 

Daarnaast zal Danny 

Zwakhals namens de 

GUC gebruik maken van 

het “Hoorrecht” voor 

gepensioneerden bij de 

voorgenomen overgang 

van het Croda 

pensioenfonds naar het 

nieuwe pensioenstelsel. 

 

 

 

 

Bij deze willen we de afgetreden bestuursleden nogmaals bedanken voor hun 

jarenlange inzet voor onze club. We hopen nu verder gevrijwaard te blijven van 

de beperkingen die ons de afgelopen jaren door Corona werden opgelegd en 

het komende jaar weer een aantal leuke activiteiten te kunnen organiseren, 

waar we weer veel van onze leden bij mogen verwelkomen. 

 

Namens het bestuur fijne feestdagen gewenst en een goed begin van 2023.  

 

Herman ten Barge 
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Het uitje naar Avifauna 

Beste mede GUC-ers, 

Wat was het weer een feestje om jullie op 13 september te kunnen zien na die 

lange moeilijke Corona periode. Iedereen was er, gezien de grote opkomst, ook 

helemaal aan toe. 

 

Toen mij gevraagd werd een uitje te organiseren zag ik er als een berg tegenop, 

waar en hoe moest ik dit aanpakken?  

Maar gezien jullie lovende reacties is het ons gelukt om jullie een mooie dag te 

bezorgen.  

 

Alles werkte die dag ook mee, een zonnetje tijdens de boottocht, geen 

oponthoud bij de te passeren sluizen, een mooie wandeling in het Avifauna park, 

een heerlijk buffet en ook de terugreis per bus verliep voorspoedig. 

 

Het volgende samenzijn staat 

alweer in de agenda, het 

kerstdiner op 14 december.  

 

Onder de bezielende leiding van 

Brigitte en haar keukenbrigade 

gaan we er weer een gezellige 

middag/avond van maken. We 

rekenen op jullie komst. 

 

 

 

Tot de 14e december, 

Mennie van Oosten     
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Ideeën over kleine uitjes volgend jaar 

Beste oudcollega’s. 

 

Nu we wat betreft Corona het ergste achter de rug lijken te hebben kunnen we 

vooruitkijken en weer wat leuke dingen gaan organiseren. Dit jaar (2022) 

hebben we met een grote groep gepensioneerden een heerlijke bootreis naar 

Avifauna kunnen organiseren met aansluitend een fantastisch buffet. Voor het 

komend jaar kijken we naar de mogelijkheid om in een wat kleiner verband wat 

kortere uitjes te organiseren voor liefhebbers. Hierbij kunnen we bv denken aan: 

 Bezoek musea. Denk bv hieraan museum Gouda, Stroopwafel museum, 

Natuurmuseum Lopik, Cheese experience, St Jan  

 Kanoën op de Vlist  

 Boerderij golf 

 Bezoek aan een stad (vb. Dordrecht) al dan niet in combinatie met varen 

 Stadswandeling Gouda (is als eens gedaan maar kan mogelijk worden 

herhaald indien belangstelling) 

 Fietstocht Groene  Hart startend vanuit Gouda. Zijn vele leuke routes 

bekend met verschillende afstanden 

 Plassentochten met fluisterboot vb Loosdrechtse- of Reeuwijkse plassen 

 Wandelen in de natuur in het Goudse- of Reeuwijkse hout 

 Workshops zoals chocolade bonbons o.i.d. maken 
 

 

 

Daarnaast wordt door de PVUG ook jaarlijks een aantal workshops of 

evenementen georganiseerd zoals het maken van paasstukjes, bloemschikken, 

klaverjassen en bezoek bierbrouwerij.  

 

Vanzelfsprekend zijn andere ideeën of suggesties van harte welkom.  

We zien uw suggesties en ideeën natuurlijk graag tegemoet. Deze kunt u dan 

mailen aan Mennie of Jaap via onderstaande mailadressen.  

 

mennievanoosten@gmail.com  & minneejsm@ziggo.nl 
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Algemene ledenvergadering 

Oktober 2019 was de laatste keer dat we elkaar gezien hebben op de najaars- 

bijeenkomst, er is heel wat gebeurd in die afgelopen 3 jaren. Het bestuur heeft 

nog wel online vergaderd maar in verband met Corona waren de bijeenkomsten, 

waaronder ook de Algemene Ledenvergadering, niet meer mogelijk en konden 

de geplande activiteiten ook geen doorgang vinden. Het bestuur is, 

vooruitlopend op de wijzigingen die reglementair aan de orde zouden gaan 

komen, begonnen met het een en ander in gang te zetten.  

Terugblik: In de ALV van april 2010, traden Arie Spaans en Jan Oskam af en die 

werden opgevolgd door Jielis Boet en Henny Spruijt, destijds was Henk Vat de 

voorzitter, Nico Man de penningmeester en DirkJan Bras maakte het bestuur 

compleet. Op de ALV kwamen toen zo’n 75 personen. 

Henk Vat werd een jaar later opgevolgd door Wout Driesse, die na 4 jaar het 

stokje overgaf aan Pim van Dijk. In die hele periode was Hubert Legius  de 

directeur en één keer per jaar had het bestuur overleg met hem om de 

voortgang van de GUC werkzaamheden met elkaar te bespreken. 

Alle drie de voorzitters hadden een goede band met Hubert waardoor er veel 

kon worden gerealiseerd. Op veel van onze vergaderingen was hij aanwezig om 

ons bij te praten over het reilen en zeilen van de fabriek. 

Jielis en ondergetekende hebben 12 jaar deel uitgemaakt van dat bestuur en 

met veel plezier. 

Nu was het een goed moment om op zoek te gaan naar nieuw bloed. Voor Jielis 

is Mennie van Oosten gekomen en André de Jong is de nieuwe secretaris 

geworden die tevens zorgdraagt voor de website. Pim kon toen met een gerust 

hart de voorzittershamer overdragen aan Herman ten Barge, samen met Nico 

Man en Jaap Minnee vormen zij nu het volledige bestuur. 
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Dit nieuwe bestuur is voorgedragen aan de ALV op 

5 oktober en aangenomen door de leden. 

Gerrit Oudendijk kon helaas niet aanwezig zijn dus 

heeft Ron van ’t Hof een toelichting gegeven op de 

overname van ons bedrijf door Cargill. 

Op 23 augustus 2022 is de naam van Croda 

Nederland B.V. gewijzigd in Cargill Bioindustrial 

B.V. 

De locatie in Gouda is nu onderdeel van het 

wereldwijd bedrijf Cargill welke meer dan 155,000 

werknemers telt en in 70 landen werkzaam is. In 

Gargill Nederland werken 3500 mensen. 

Hij is blij met deze overname en gaf aan 

vertrouwen te hebben dat de fabrieken onder 

Cargill nog verder zouden worden verbeterd. 

Na de pauze vervolgde Ron met de informatie van 

het Croda pensioenfonds, door de dekkingsgraad 

van 138.5 % kan er eindelijk een stukje van de 

achterstand (5.8%) worden ingehaald. 

Op 1 jan 2024 zal de pensioenregeling worden 

ondergebracht bij het HNPF (Het Nederlandse Pensioenfonds); Dion blijft 

uitvoerder en het bestuur van ons pensioenfonds zal plaatsnemen in het 

Belanghebbende Orgaan.  

Tot die tijd blijft onze huidige pensioenregeling in hoofdlijnen gelijk. 

Vervolgens zal HNPF de overgang verzorgen naar het Nieuwe Pensioenstelsel. 

 

Tot slot belicht Jan Oskam zijn visie op de afspraken die voor de komende 4 jaar 

gemaakt zijn en hij schat het koopkrachtverlies gepensioneerden over 2022-

2023 op 7.5 %. 

Daarna wordt door de ALV ingestemd met de aanstelling van Danny Zwakhals 

als vertegenwoordiger van het Hoorrecht (dat is iemand die namens de 

gepensioneerden aan het pensioenbestuur vragen kan stellen). 

Later dan gepland sluit Herman ten Barge de vergadering en bedankt iedereen 

voor zijn aanwezigheid. Dan wordt het hoog tijd voor de lunch die door Briggitte 

en haar team is verzorgd. 

 

Henny Spruijt  
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Kerstdiner 2022 

In de nieuwsbrief van december 2021 moesten wij helaas mededelen dat het 

kerstdiner voor dat jaar niet door kon gaan vanwege Corona. Gelukkig is de 

situatie nu sterk verbeterd en kan dit weer als vanouds plaatsvinden in het 

bedrijfsrestaurant van Cargill in Gouda. Het kerstdiner wordt u aangeboden 

door de directie van Cargill. Briggitte en haar team hebben weer een fantastisch 

diner weten samen te stellen waar we 

allemaal in de ons zo vertrouwde 

omgeving van kunnen gaan genieten.  

 

 

Zoals gebruikelijk zal het kerstdiner 

worden geserveerd door collega’s en 

omlijst met muziek van onze, inmiddels 

vaste “huisorganist”, Willem 

Reumermann. Later op de avond gevolgd door een geweldig koor uit 

Vlaardingen. Voorafgaand aan het kerstdiner zal Gerrit Oudendijk een korte 

introductie geven over Cargill Gouda waarna eerst een kerstverhaal zal worden 

verteld.  

 

Gevraagd is u aan te melden via de website of per formulier naar Brigitte. De 

meeste aanmeldingen zijn inmiddels binnen en we maken ons op om in een 

gezellige en gemoedelijke sfeer bij te kunnen kletsen onder genot van een 

heerlijk diner en een drankje. Dit hebben we de laatste 2 jaar moeten missen 

dus laten we er een fijne avond van maken. 

Mennie en Jaap 
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GUC Digitaal 

We kunnen er niet omheen, maar de wereld rondom ons heen gaat steeds meer 

over tot het regelen van allerlei zaken via de computer. Ook de GUC kan niet om 

deze veranderingen heen. Zo wordt deze nieuwsbrief alleen digitaal verstuurd 

en worden overlijdensberichten van collega’s alleen per email verstuurd. 

 

Uitnodigingen voor uitjes en 

kerstdiner worden voor de mensen 

zonder een email adres nog gewoon 

per post verstuurd, maar het 

versturen hiervan kost best wel tijd, 

terwijl het versturen via email veel 

minder tijd kost. Ook proberen we de 

registratie van uitjes, ALV en 

kerstdiner zo veel mogelijk via de GUC-

website te regelen. Dat is voor ons 

handig, maar ook is voor het 

aanmelden via de website geen 

envelop of postzegel nodig. 

 

Op de website worden voor het 

aanmelden naast de naam ook nog 

aanvullende gegevens gevraagd. Over 

het algemeen is dit niet verplicht, 

maar het is zeker nuttig omdat dan de adresgegevens op de ledenlijst 

gecontroleerd kunnen worden op adreswijzingen.  

 

Ook is er op de website onder het menu documenten/adresregistratie een 

mogelijkheid om wijzigingen van adresgegevens aan het secretariaat door te 

geven.  Vanwege privacywetgeving “de Algemene verordening gegevens-

bescherming (AVG)” welke sinds 25 mei 2018 in de hele EU  geldt, wordt er ook 

steeds goedkeuring gevraagd voor het gebruik van de adresgegevens. Voor 

meer details is op de website onder “documenten/privacyverklaring” hierover 

verdere informatie te vinden. 

 

Bij vragen hierover is het altijd mogelijk om contact op te nemen 

André de Jong 


