VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN CHEVRONTEXACO
ALGEMEEN
De voorloper van de Vereniging van Gepensioneerden ChevronTexaco (VGCT) is opgericht in
2003 als VGT (Vereniging Gepensioneerden Texaco), die weer is ontstaan uit een Contact
Commissie Texaco Nederland.
Reden van de keuze van de verenigingsvorm was om meer structuur aan te brengen.
Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseeerd, meestal eind
maart of begin april. Naast de zakelijke vergaderpunten is het een extra gelegenheid om
voormalige collega’s weer eens te ontmoeten, hetgeen als zeer plezierig wordt ervaren.
Tijdens de ALV wordt de jaarlijkse contributie bepaald; tot nu toe is het een bedrag van
€ 25,-- geweest. Het bedrag moet worden overgemaakt op rekening van de VGCT bij de
penningmeester (4675 RJ Sint Philipsland): ABN-Amro rek.no. 40.55.40.787.
Volgens de Statuten heeft
1. de vereniging ten doel:
de behartiging van de belangen van haar leden, en van degenen, die lid kunnen zijn, in het
bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit
“Stichting Chevron Pensioenfonds”, gevestigd te Rotterdam en/of diens rechtsopvolger(s) en
het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van de
genoemde leden en potentiële leden.
2. zij tracht dit doel te bereiken door:
a.
het, waar nodig, verstrekken van advies aan haar leden;
b.
het beleggen van vergaderingen;
c.
het kiezen respectievelijk voordragen van leden voor het bestuur van de vereniging;
d.
het realiseeren van medezeggenschap in Stichting Chevron Pensioenfonds, gevestigd
te Rotterdam en/of diens rechtsopvolger(s) voor de door de vereniging
vertegenwoordigende groepen van belanghebbenden en het op de geëigende manier
invulling geven hiervan;
e.
het onderhouden van contacten met (daartoe aangewezen vertegenwoordigers van)
rechtspersonen waar de leden in dienst zijn of zijn geweest en/of diens
rechtsopvolger(s) en Stichting Chevron Pensioenfonds, gevestigd te Rotterdam en/of
diens rechtsopvolger(s);
f.
het samenwerken met andere verenigingen en groepen, welke een gelijksoortige
doelstelling hebben casu quo bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel
van de vereniging en zonodig het verkrijgen van het lidmaatschap van zodanige
vereniging/groepen;

g.

h.

het uitbrengen van advies aan de leiding van rechtspersonen waar de leden in dienst
zijn of zijn geweest en/of diens rechtsopvolger(s) en aan het Bestuur van Stichting
Chevron Pensioenfonds, gevestigd te Rotterdam en/of diens rechtsopvolger(s);
alle andere activiteiten, bijv. juridische stappen, welke bevorderlijk zijn voor het
bereiken van het doel van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden.
BESTUUR:
H.J. Poolman (Huib)
Spuilaan 4
4731 NH OUDENBOSCH
Tel. 0165 – 321493
Email: huibgerda@planet.nl
GSM: 06 - 12554454

Voorzitter

D.J.E. Vrolijk (Dick)
Heerlesestraat 4
4756 ST KRUISLAND
Email: djevrolijk@gmail.com
Tel: 0167 - 532877

Secretaris, tevens vertegenwoordigd in de DNR (Secretaris)

A.P. Kornaat (Flip)
Langeweg 23A
4675 RJ SINT PHILIPSLAND
Tel. 0167 - 572630
Email: kordek@zeelandnet.nl
GSM: 06 - 23364088

Penningmeester

R.J.A. Kerkhof (Ruud)
Zwanebloem 15
3344 BM HENDRIK IDO AMBACHT
Tel. 078 - 6123221
Email: ruudkerkhof@kpnmail.nl
Tel: 078 - 6123221

Lid

M.C.M. Zondag-van Benthem (Tilly)
Vogelkersstraat 2
2691 EX ‘s-GRAVENZANDE
Tel. 0174 – 416546
Email : MCM.Zondag@hetnet.nl
GSM: 06 - 13075036

Lid

J.S. Nijhoﬀ (Sijbrand)
Lid
Van Eﬀendreef 28
2353 BN LEIDERDORP
Tel. 071 – 5893601
Email : jsnyhoﬀ@ziggo.nl
GSM: 06 - 44776656
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ERELEDEN:
C.J. Soeteman (Cees)
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Email: cjsoeteman@hetnet.nl
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J.J. van Erp (Jan
Laan van Klarenbeek 95
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H.D. Huijgen (Herman)
Valeriaanstraat 131
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Tel. 035 - 6017657
Email: diet.huijgen@planet.nl

