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Hellevoetsluis, 7 maart 2011 
Aan : Het bestuur en de leden van de Personeelsvereniging E.ON Benelux BV. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Aanwezig    
Gerard Franx Voorzitter     
Hans Mol Penningmeester      
Rien Lindsen 
Bram Op den Brouw Notulist        
Loek Vermeulen  
Cor van der Meulen  
 
Aanwezig: 23 leden (inclusief 6 bestuursleden)   
 
Afwezig met kennisgeving:  
A. van Ommen, D. van de Velde, H. de Ron, N. Bunschoten en I. van Vliet.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
Voorafgaande aan de vergadering vraagt de voorzitter of er onder de aanwezigen tegenkandidaten zijn 
voor de volgens rooster aftredende bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
 
1. Opening:  
De voorzitter opent om 19.30h de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de RoCa.  
Hij vraagt de vergadering of er nog agendapunten moeten worden toegevoegd. Hierop geen reactie. 
 
Hij deelt de vergadering mee dat, voor zover bij het bestuur bekend, de volgende leden oud-werknemers 
zijn overleden: De heren Leen Kroos, Jan Sterk, Henk Schoenmakers, Joop Visser, Jan Bijl, Piet Klein,  
Kees van der Zwan, Ed Dijkhuis, Wim Hoogendam, Roy Vliegenhart, Herman Kemink, Gerrit van Zoelen, 
Dirk van Bennekom, Jan Leenman en mevrouw Jolanda de Bondt – Schrijver. 
Het bestuur zal er alles aan doen om de leden over het overlijden van een (ex)-collega te verwittigen.  
 
2. Mededelingen: 

• De voorzitter meldt dat Hans Mol en Cor van der Meulen volgens rooster aftredend zijn.  

Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld.  
Mevr. Charessa Roet en de heer Paul Hooft zijn gevraagd toe te treden tot het bestuur. 
 

• De kascontrole is uitgevoerd door de heer Cor Straatman en Hans Stigt Thans. 

De heer de Ron had zich afgemeld voor de kascontrole commissie in verband met vervoersproblemen. 
De voorzitter vraagt om één nieuw lid en een reserve lid voor kascontrole commissie.  
De heer H. Brandenburg meldt zich aan als lid en de heer J. van Twist als reservelid. 
De heer J. Stigt Thans wordt nu van reservelid lid van de commissie. 

De voorzitter bedankt de heer C. Straatman voor zijn werk in de kascontrolecommissie. 
 

• De voorzitter deelt de vergadering mede dat er van uit de Vriendengroep `de Kempen`,  

de personeelsvereniging van de E.ON bedrijven in België, gevraagd is om de mogelijkheid van 
samenwerking te onderzoeken en dat 1 april a.s. een eerste gesprek tussen een delegatie van beide 
besturen op de E.ON/locatie in Eindhoven zal plaatsvinden. De heer Zonnenberg vraagt naar de vorm 
waarin de samenwerking zal plaatsvinden. Rien Lindsen legt uit dat bekeken zal worden of er 
gezamenlijke activiteiten zijn te organiseren. De Vriendenkring blijft zelfstandig met een eigen budget. 
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3. Ingekomen stukken:  
1. Verslag over 2009 kascontrolecommissie. 
2. De voorzitter deelt mede dat de heer Cor van der Meulen ten onrechte is weggevallen bij de 
aanwezige bestuursleden. 
 
3. De heer Zonnenberg vraagt of de plannen voor het 10 jarig jubileum al bekend zijn? 
De voorzitter antwoordt dat dit bij het agenda punt Activiteiten zal worden toegelicht. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2009: 
Voorzitter neemt de notulen van de ledenvergadering in 2010 zowel tekstueel als inhoudelijk door.  
Er zijn geen aan- of opmerkingen. Waarvan akte. 
 
5. Jaarverslag: 

 De voorzitter leest het jaarverslag voor.  

 De heer Zonnenberg bedankt het bestuur voor de geslaagde busreis. 

 De voorzitter vraagt de vergadering om suggesties en ideeën voor nieuwe activiteiten. 

 DE golftoernooien krijgen steeds meer deelnemers. 

 Motortocht was zeer geslaagd. 

 Ondanks dat op de E.ON locaties alcohol niet meer is toegestaan en roken alleen op de daartoe 
aangewezen plaatsen, blijkt dit geen invloed te hebben op de het aantal deelnemers aan het 
klaverjassen. 

 Dit jaar was het Sinterklaas feest weer zeer geslaagd en waren er meer kinderen op het 
middagfeest dan op het ochtendfeest voor de kinderen van de gepensioneerden. 

 De reanimatiecursus was zeer geslaagd.  
Uit de zaal wordt gevraagd of de reanimatiecursus niet jaarlijks kan worden herhaald.  
Cor van der Meulen antwoordt dat de instructeur hier in principe toe bereid is. 

 Door veroudering neemt het aantal deelnemers aan de soos en trimclub in Dordrecht af.  
Mogelijkheden voor een soos in Voorburg lijken niet meer aanwezig. 

 Algemene sportieve activiteiten vanuit het bedrijf zijn nu ook toegankelijk voor ex-werknemers. 

 Het vissen op de Grevelingen is nog steeds iedere keer volgeboekt. 

 Ook de reünie was zeer geslaagd. 

 Darts en bowlen zijn wegens te geringe belangstelling het afgelopen jaar niet doorgegaan.  
 
Na een verzoek aan de vergadering blijken er geen aanmerkingen op het jaarverslag 2010 te zijn en 
wordt ook dit verslag goedgekeurd. Waarvan akte. 
 
6. Verslag penningmeester: 

• De penningmeester neemt saldibalans 2010 van de personeelsvereniging door. 

• De heer Zonnenberg vraagt of het bedrag kleding alleen voor de hardlopers is.  

Rien Lindsen legt uit dat alle sporters die voor E.ON in wedstrijden uitkomen er kleding, in bruikleen, 
aanwezig is. De heer Stigt Thans deelt mee dat hij vindt dat sporters eigen spullen moeten hebben. 
Rien Lindsen licht toe hoe de kledingsponsoring plaatsvindt. 

• Hans Mol verklaart de bijdrage aan de ‘Stichting Vakantieoorden Energie’. 

• De reanimatiecursus is geheel door de personeelsvereniging betaald. 

• Het Sinterklaas feest in Eindhoven is ook door de personeelsvereniging betaald. 

• De reünie viel goedkoper uit voor de vereniging, daar enkele posten door de locatie zijn betaald. 

 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag.  
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7. Verslag Kascontrolecommissie: 
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.  
Het financieel verslag is overzichtelijk en correct.  
De commissie verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen welk verzoek wordt ingewilligd. 
Waarvan akte. 
 
De heer Rien Lindsen merkt op dat het niet het overzicht van 2009, maar van 2010 is. 
De commissie tekent voor akkoord voor deze wijziging. 
 
8. Begroting 2010: 
De voorzitter neemt de begroting, onder opmerkingen uit de vergadering, voor 2011 per deel door. 
 
Deze begroting is ook aangeboden aan de Ton Meijer, HR. 

 In dit gesprek heeft de heer Meijer toegelicht dat er moeilijke jaren worden verwacht en dat ook 
effect zal hebben voor de subsidie aan de personeelsvereniging. 

 De heer Zonnenberg vraagt of de bijdrage van het bedrijf aan de vereniging concreet lager wordt. 
De voorzitter licht toe dat, dat inderdaad het geval kan zijn. 

 Ook zal dit jaar de begroting al in september aan de heer Meijer worden voorgelegd om tot een 
betere afstemming te komen.  
De verschillende activiteiten groepen zullen dus ook hun begroting eerder moeten indienen. 

 De heer Huib Zandwijk vraagt of het bestuur op de hoogte is van de gewijzigde 
belastingwetgeving. Volgens hem is het mogelijk, voor de vereniging om BTW terug te krijgen. 
De voorzitter ontkent hiervan op de hoogte te zijn maar zal een en ander gaan navragen.  

 
De vergadering stemt in met de begroting voor 2010 en de voorzitter bedankt de penningmeester. 
 
9. Pauze 
 
10. Verloting huisje “Vakantieoorden Energie”: 
Onder de aanwezigen wordt een midweek- of een weekend in een bungalow van “Vakantieoorden 
Energie” verloot. De heer Huib Zandwijk is de gelukkige en zal er zeker gebruik van maken. 
Secretariaat PV zal het bestuur van de vakantieoorden hierover op de hoogte stellen. 
 
11. Bestuursverkiezing: 
Volgens rooster zijn de heren Mol en van der Meulen aftredend.  
Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegen kandidaten:  
De voorzitter deelt mede dat het bestuur mevrouw Charessa Roet en de heer Paul Hooft heeft benaderd 
om zitting in het bestuur te nemen. Beide zijn nog werkzaam bij E.ON Benelux. 
Genoemde kandidaten stellen zich voor aan de leden. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om zowel de zittende bestuursleden als de 

nieuwe leden te kiezen. Het bestuur bestaat nu dus uit 9 personen. 
 
Het bestuur bestaat vanaf heden uit: Gerard Franx 
  Paul Hooft 
  Rien Lindsen 
  Cor van der Meulen 
  Hans Mol  
  Ab van Ommen 
  Bram Op de Brouw 
  Charessa Roet  
  Loek Vermeulen 
 
Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal de taakverdeling binnen het bestuur worden bepaald. 
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12. Komende activiteiten 
De Voorzitter licht de plannen voor het komende 10 jarig jubileumfeest toe. 

• Zoals de plannen op dit moment zijn, zal er op 12 november in Zuilichem een feestavond worden 

georganiseerd. Vanuit verschillende plaatsen zullen er bussen rijden.  

• Ook wordt er een dag met sportievere activiteiten georganiseerd. Hier is nog definitieve datum van.  

De bedoeling is om de verschillende sportclubs binnen de pv op deze dag te combineren.  
Rien Lindsen geeft nog een toelichting op het actieve feest. 
Dit wordt waarschijnlijk gehouden in september in Steenbergen.  
Hier zal men met eigenvervoer naar toe moeten. 
Zodra de plannen concreet zijn worden de leden geïnformeerd via een mailing en de website. 

• Enkele vaste activiteiten zoals het eindejaarsfeest en de kaas -en mosselavond in Dordrecht komen in 

principe te vervallen. Hiervoor inde plaats komt dus het jubileumfeest. 
Voor het jubileumfeest zal waarschijnlijk een bijdrage van 10 euro pr persoon worden gevraagd.  
Hiervoor krijgt men dan weer een aantal consumptiebonnen. 

• De voorzitter vraagt nog maar eens om ideeën en suggesties voor activiteiten. 

• Verder meldt hij dat de Kroatië reis vertrekt vanaf de EF Galileistraat waar men op de bekende wijze 

kan parkeren.  
Er zal zorg worden gedragen dat de beveiliging bij vertrek en aankomst op de EFG aanwezig is. 

• Voor de Doedag kan men zich nog aanmelden. 

• Een herhaling van de reanimatiecursus zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden.  

 
13. Rondvraag: 
De heer Paul Hooft vraagt de aanwezigen hun e-mailadres bij hem achter te laten. 
  
Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.05h de vergadering onder dankzegging aan alle 
aanwezigen en wenst een ieder wel thuis. 


