
Reacties Enquête regionale lunchbijeenkomsten mei 2022 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

(1 = ongezellig; 5 = prima) 



 

 

 

(1 = slecht; 5 = uitstekend) 



 

 

 

  



Open vragen: 

Heeft u er behoefte aan om naast de lunchbijeenkomsten uw oud-collega's op een andere manier 

te kunnen ontmoeten? Zo ja, heeft u suggesties daarvoor? 

Ruim 55 oud-collega’s hebben hier geen behoefte aan (of geen mening of andere suggesties) 

Suggesties: 

• Ja, eventueel een dagtocht bv. fiets- of een boottocht. 

• Ja, bijvoorbeeld bij een interessante lezing of voordracht 

• Misschien een kleine ontmoeting, koffie-uurtje of een middag met borrel/snacks en muziek 

• 2 lunchbijeenkomsten per jaar zou heel leuk zijn 

• In een stad die makkelijk bereikbaar is. 

• Filiaal bezoek, excursie naar distributie centrum, kennismaken met de nieuwe CEO 

• Reünie voor oud chauffeurs 

• Een lunch gelegenheid is prima, als er tevens de gelegenheid is een beetje rond te lopen 

zodat je meer oud collega's kan spreken. 

 

Hoe zouden wij volgens u meer oud-collega's kunnen bereiken voor onze bijeenkomsten? 

Suggesties: 

• Mond tot mond reclame; Leden VVGP vragen om oud-collega's die geen lid zijn hierop te 

attenderen. Verder via nieuwsflitsen 

• Ik denk dat de rol van contactpersoon uitgebreider kan. Ik heb ernaar gevraagd wat het 

inhoudt en ik kreeg als antwoord dat er een lijst gestuurd wordt met aan- en afwezigen. Een 

actievere rol om de oud collega`s te benaderen bijvoorbeeld of een leuk welkomstwoord 

motiveert denk ik dat er meer mensen komen. Er waren maar 11 personen bij deze 

samenkomst in Breda. 

• Onkosten beperkt houden 

• Via Provisum alle gepensioneerden uitnodigen 

• Persoonlijk benaderen en benadrukken dat ze een unieke kans om weer met oud collega’s in 

contact te komen harder nodig hebben dan ze denken! 

• Oud - collega's anderen laten bellen of mailen; misschien zou het handig zijn om als de oud 

collega’s zich al opgegeven hebben voor de lunch, bij een reminder, een deelnemerslijst mee 

te sturen, dan kan iedereen zien wie er komt, dat brengt de persoon misschien weer op 

andere gedachten. 

• Mail, whatsapp, facebook, Provisum. 

• Allemaal een collega meenemen die er ook gewerkt heeft 

• Beter bereikbare locaties, bv Eindhoven (aandringen op meer samenreizen met auto) 

• Telefonisch activeren via pyramide systeem. In iedere groep zijn er wel 2 of 3 collega's te 

vinden die beschikken over telefoonnummers van oud collega's, organiseer een hoort zeg 

het voort 

 

Tot slot: heeft u zelf verbeterpunten hoe wij dingen anders kunnen of moeten organiseren? 

Antwoorden: 

• Ten eerste wil ik de complimenten geven voor de goede organisatie van deze meeting. De 

datum staat al ver van te voren vast. Misschien helpt het om nog tussentijds een reminder te 

sturen, zodat het nogmaals onder de aandacht wordt gebracht. 

• Misschien eens een koffieochtend te houden in het filiaal waar je gewerkt hebt? 

• Misschien iets meer betalen en een beter verzorgde lunch 

• Het zou prettig zijn als de bijeenkomst formeel geopend wordt met een welkomstwoordje. 



• Voor wat Bunde betreft, een uitstekende formule en vooral een perfecte organisatie    

• Wij zaten met 9 personen wel in een erge grote ruimte, misschien voor deze regio dan een 

kleinere accommodatie en wat centraler bij een bus of trein station. 

• De lunch in Voorschoten was altijd perfect mooi verzorgd; Leiden niet zo best 

• Ik vond het gezellig, moet ook niet te lang duren, is goed zo. Was een mooie locatie in 

Rotterdam. 

• Nee maar wij willen wel weten welke mensen die zich opgegeven hadden en toch niet 

kwamen de namen van die personen zodat we ze zelf kunnen benaderen maar om reden van 

privacy kregen wij die niet 

• Ook waren er mensen overleden ook dat werd niet bekend gemaakt ik ben met de regio tax 

gekomen dit kon ik niet aangeven 

• Nee die heb ik niet. Ik vond het jammer dat er zo weinig animo was. Maar heb het gezellig 

gehad. Daarnaast kon je wel meer praten met elkaar zonder in een kippenhok te zitten. Maar 

voor de organisatie vond ik het jammer, die hebben hun best gedaan. 

• Aparte hoek in restaurant voor Vvgp en niet met andere bedrijven erbij ,was zeer rumoerig 

en weinig eten, heel veel lege schalen. Lang op onze drankjes moeten wachten zeker een half 

uur. Personeelstekort? 

• Als er een bijeenkomst is het in een aparte zaal waar alleen de c&a gepensioneerden, nu 

waren er vele vreemde groepen, geen goede sfeer. 

• Met een uitstapje heeft men meer persoonlijk contact 

• Geen warm eten maar een lunch of een brunch. Misschien een andere omgeving? 

• het is een lunch bijeenkomst en vanwege de geringe eigen bijdrage had het beter een 

uitgebreide lunch kunnen zijn zonder consumptiebonnen dan een 2 gangen menu met 2 

consumpties. 

• Was voor mij de eerste keer maar begreep wel van collega's dat Van der Valk veel beter en 

een gezellige locatie was! Graag tot de volgende keer. Heel bijzonder dat we dat hebben:) 

 

Hieronder enkele reacties bestuur VVGP n.a.v. gemaakte opmerkingen over de lunches: 

• Het is ons bekend dat nog steeds niet alle oud-collega’s op de hoogte zijn van onze 

activiteiten; uitnodigingen worden altijd verstuurd per e-mail. Degenen die geen e-mail of 

internet hebben, ontvangen deze per post. Ook niet-leden van de VVGP worden altijd 

geïnformeerd, maar natuurlijk alleen als hun gegevens bij ons bekend zijn! 

Overigens ontvangen nieuw-gepensioneerden bij ingang van hun pensioen alle informatie 

over onze vereniging, daarbij wordt ook gevraagd of men lid wil worden! 

• Het is zeker een goed idee om meer gebruik te maken van mond-tot-mond reclame bij een 

volgende bijeenkomst of activiteit, in welke vorm dan ook.  

• Helaas is het reserveren van een aparte ruimte voor de VVGP bij de locaties niet altijd 

mogelijk. Dit heeft ook te maken met het feit dat we de bijdragen zo laag mogelijk willen 

houden. 

• De locatie in Leiden (Fletcher) is bij de meesten niet goed bevallen. De reden voor deze keuze 

was dat Voorschoten (de ‘gebruikelijke’ locatie) niet beschikbaar was. In november a.s. zullen 

we -indien beschikbaar- weer uitwijken naar Voorschoten. 

• Pensioenfonds Provisum zal voortaan in hun eigen pensioenbericht kenbaar maken wanneer 

de VVGP weer een bijeenkomst/activiteit zal organiseren. 

• Op ons voorstel om in het vervolg twee maal per jaar een lunch te organiseren is door de 

meeste oud-collega’s positief gereageerd. De volgende is gepland op donderdag 17 

november a.s. 

• Wat betreft een extra activiteit in het jaar: zoals wij al hadden aangegeven is de dagtrip naar 

Mettingen gecanceld. Een alternatief (zoals bijv. een boottochtje/dagtrip of bezoek aan een 

museum) zullen wij doorgeven aan ons organisatiecomité. 


