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Programma   
Voorjaar 2012 
 

Januari 
Donderdag         3  Nieuwjaarsreceptie in Dordrecht 
 

Februari  

Woensdag        20 Voorlichtingsavond verkeersregels 

Maart 
Maandag            4 Algemene ledenjaarvergadering 
Vrijdag               8 Vissen op de Grevelingen 
Zaterdag     16 Joop Zoetemelk Classic 
Zaterdag           16 Plassenloop Reeuwijk 
Maandag          25 Paasklaverjassen op RoCa 

 

April 
Zondag               7  Dwars door Dordt loop 
Vrijdag             12  Vissen op de Grevelingen 

Zondag      14  Marathon van Rotterdam  
Woensdag         17  8  daagse busreis Ierland 
Zaterdag      20  Ladies Car day  
 
Mei 
Vrijdag               3  Vissen op de Grevelingen     
Zaterdag       4  Ladies Car day  
Vrijdag             10  Golfwedstrijd in Delfland 
Zaterdag           11  Doedag  Schiphol, Haarlem 
  11  Lenteloop Papendrecht 
Zondag             18-20  RoParun. 

 

Adres secretariaat   
Personeelsvereniging E.ON Benelux,  

Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 

Telefoon secretariaat 010 2895430 

Bankrekening: 9109857 
t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 

E-mail; Personeelsvereniging@eon-benelux.com 

Website; www.pv-eon-benelux.nl 

Algemene ledenvergadering. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarverga-

dering op maandagavond 4 maart in het bedrijfsres-

taurant van de locatie Roca, Capelseweg 400 te Rot-
terdam. 

                     Aanvang 19.30 uur 

Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot aanvang 
van de vergadering melden bij het bestuur. 

De regulier aftredende bestuursleden stellen zich her-

kiesbaar 

Tijdens de vergadering wordt een verblijf in een bun-
galow van de Stichting vakantieoorden Energie in 

Rhenen onder de aanwezige leden verloot. 

December 2012 

Beste leden, 
Ook dit verenigingsjaar loopt weer op zijn eind. Een jaar waar het bestuur weer heeft gezocht naar een, voor 

iedereen, aantrekkelijk programma. Zo brachten wij u onder anderen naar Dresden en Praag en kon u mee 

voor een bezoek aan de Floriade in Venlo. Bent u niet meegegaan! Jammer zulke reizen komen niet snel 

weer terug. Ons bijzonder geslaagd kerstfeest in de Keizershof op 15 december is ook weer voorbij. Bent u 
niet geweest. Jammer er was plek genoeg. Komend jaar beter. Als u wil kunt u nog mee naar Ierland een 

prachtige reis. Wel opgeven voor 15 januari 2013.  

Verder gaan wij, als bestuur, weer ons best doen om u leuke, leerzame, sportieve en gezellige activiteiten te 
bieden. Kijk op de site en in uw nieuwsbrief maar vooral doe mee en geef u op. 

Her bestuur wenst u een bijzonder goed 2013. 

Nieuwjaarsreceptie.  
Ook dit jaar bent u weer van harte welkom op de 

nieuwjaarsreceptie van de vereniging.  

Dit maal op donderdagmiddag 3 januari, in de kanti-
ne van Voetbalvereniging GSC aan de Groenezoom 

50 te Dordrecht. (sportcomplex Stadspolders). 

Onder het genot, van een glaasje en een oliebol kun-
nen we elkaar een goed 2013 wensen. U bent vanaf 

13.30 uur welkom, einde ca. 15.30 

Voorlichtingsavond verkeersregels 
Op 20 februari organiseren we weer een instructie-

avond verkeersregels. Een instructeur van Veiligver-

keer Nederland komt ons bijpraten over de nieuwe 
regels in het verkeersregelement. Let wel niet het 

zelfde programma als vorig jaar. De avond wordt 

gehouden op de Roca locatie, aanvang 20 uur. De 
deelname kosten zijn € 3,00 per persoon. 

Aanmelden via het activiteitenformulier voor 10 fe-

bruari. 

Vissen op de Grevelingen. 
Indien het weer het toelaat is de afvaart om 8.00 uur. 

De visdagen zijn vrijdag 8 maart, 12 april, 3 mei. 
6 september, 4 oktober en 22 november. 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig aanmelden. 

Deelname; leden € 12,50 p.p., introducés € 17,50, 

dit is inclusief zeeaas. Aanmelden en informatie bij 
Loek Vermeulen.Tel. nr. 078 6210910. 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 
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Paasklaverjassen Galileïstraat. 
De maandagavond voor Pasen, 25 maart 

kunt u weer klaverjassen voor (Paas)eieren in het 

bedrijfsrestaurant van de Roca locatie . 
U speelt individueel, middels loting krijgt u per ron-

de uw speelmaat toegewezen. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat bij onvoldoende deelnemers wij 
mensen teleur moeten stellen. Nu is er een kleine 

kans dat u voor hoogstens 1 ronde wordt uitgeloot.  

Entree; leden gratis, Introducés €  2,50. 

Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Informatie Bram Op den Brouw.Tel. 0180 422292  

of E-mail; a.op.den.brouw@hccnet.nl 

Ladies car day. 
Eerste hulp bij autopech. Voor de auto rijdende da-

mes onder onze leden organiseren we een instructie 

middag. Het controleren van de diverse vloeistoffen 
in een auto, zoals, olie koelwater en ruitensproeier-

vloeistof en het belangrijkste het verwisselen van 

een wiel bij een lekke band. Verder kunt u alle vra-
gen stellen over de autotechniek. De instructie 

wordt gegeven bij autoclub Apollo, Smirnoffweg 

38, 3088 HE Rotterdam. De middagen zijn zaterdag 

20 april en 4 mei. En bij voldoende belangstelling 
18 mei. De kosten bedragen € 3,00 per persoon. Per 

instructie kunnen 6 to t 12 dames deelnemen. 

Aanmelden bij Cor van der Meulen 06302557424 
Voor 5 april. 

December 2012 

Algemene jaarlijkse ledenvergadering. 

Maandagavond 4 maart 2013  

Bedrijfsrestaurant RoCa-locatie  

Agenda; 
1 Opening 
2 Mededelingen 

3 Ingekomen stukken 

4 Notulen 12de jaarvergadering 12 maart 2012 
5 Jaarverslag 2012 

6 Verslag penningmeester 

7 Verslag kascontrolecommissie 

8 Verkiezing kascontrolecommissie 
9 Begroting 2013 

10 Pauze 

11 Verloting verblijf bungalow Vakantie Oorden 
Energie 

12 Bestuursverkiezing 

13 Activiteiten 2013 

14 Rondvraag 
15 Sluiting 

Korting Electriciteit en gas voor gepensioneerden. 
E.ON biedt de gepensioneerde leden van de vereni-

ging korting op de elektriciteits- en gasrekening. 

Als gepensioneerde van E.ON en lid van de vereni-

ging krijgt u jaarlijks 7 % korting op uw energiereke-
ning indien u overstapt naar E.ON. 

Op www.personeelsenergie.nl vindt u meer informa-

tie over dit aanbod en kunt u zich aanmelden met on-
ze eigen collectiviteitscode. Deze kunt u opvragen via 

Charessa.roet@eon-benelux.com, vermeld hierbij uw 

lidnummer van de personeelsvereniging. 
E.ON zorgt dat de overstap vlekkeloos verloopt en dat  

u nooit zonder energie komt te zitten. 

Heeft u nog vragen, twijfelt u nog ergens over of 

meldt u zich liever telefonisch aan, bel dan met de 
service desk Personeelsenergie van E.ON met tele-

foonnummer 040 2577888 

Doedag 11 mei 
Voor de doedag van 2013 zijn we druk doende met 

een bezoek aan Schiphol achter de schermen, een 

bezoek aan stoomgemaal Cruqius en als stad Haar-
lem. Zodra de afspraken rond zijn staat op de web-

site en de volgende brief alle informatie. Afhanke-

lijk van de deelnemers zal men kunnen opstappen, 
behalve in Rotterdam, ook in Hellevoetsluis en 

Dordrecht. Houdt deze datum vrij in uw agenda!  

8 daagse rondreis Ierland 
Woensdag 17 april - 24 april.  

Dit jaar is voor de meerdaagse reis gekozen voor deze 

8 daagse rondrit door Ierland met de vertrouwde  
Fa. Verschoor. 

Op 17 april vertrekken we vanuit Dordrecht via Rot-

terdam naar Schiphol vanwaar om 9.30 uur wordt 
gevlogen naar Dublin. Op het vliegveld staat de tou-

ringcar klaar met de Nederlandse gids. Via een rondrit 

door de Dublin gaan we naar het hotel. Donderdag 

rijden we via diverse bezienswaardigheden zoals o.a. 
de Guinness brouwerij naar het hotel in Galway aan 

de Atlantische oceaan. Vrijdag, rondrit door de Con-

nemara landstreek en ‘s avonds weer terug in het ho-
tel in Galway. 

Zaterdag, via de The Burren, en een bezoek aan Bun-

ratty Castle & Folk park naar het Brandon hotel in 
Tralee. Zondag een mooie tocht o.a. over de panora-

maweg Ring of Kerry. ‘s avonds weer terug in Tralee. 

Maandag rondrit over het schiereiland Dingle Penin-

sula en langs de kust van dit schiereiland. ‘s avonds 
weer terug in Tralee. 

Dinsdag checkt u na het ontbijt uit en gaat de reis 

richting Cork. Onderweg wordt de Jameson Distillery 
in Middleton bezocht en de Rock of Cashel. Hierna 

gaat de reis naar Dublin voor de laatste overnachting. 

Woensdag heeft u na het onbijt vrij in Dublin voordat 
u naar het vliegtuig wordt gebracht. De terugvlucht 

naar Amsterdam staat gepland 0m 17.15 uur. Hier 

wordt u weer door de bus opgewacht die u weer naar 

Rotterdam en Dordrecht brengt. 
De prijs voor deze schitterende rondreis bedraagt voor 

leden € 827,00 per persoon.   

Voor verdere informatie neemt u contact op met het 
secretariaat. Inschrijving sluit 15 januari 2013 


