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Hellevoetsluis, 12 maart 2012 
Aan : Het bestuur en de leden van de Personeelsvereniging E.ON Benelux BV. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Aanwezig    
Rien Lindsen Voorzitter     
Hans Mol Penningmeester 
A. van Ommen Notulist      
Bram Op den Brouw         
Loek Vermeulen  
Charessa Roet  
 
Aanwezig: 25 leden (inclusief 6 bestuursleden)   
 
Afwezig met kennisgeving:  
Gerard Franx, Cor van der Meulen, Paul Hooft en Jan van Twist. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
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. 
 
Agenda: 
1.  Opening 

2.  Mededelingen  
3.  Ingekomen stukken  
4.  Notulen 11

e
 jaarvergadering op 7 maart 2011 

5. Jaarverslag 2011 
6.  Verslag penningmeester 
7. Verslag kascommissie - Verkiezing kascontrolecommissie 
8. Begroting 2012 
9. Pauze 
10. Verloting verblijf bungalow ‘Vakantieoorden Energie’  
11.  Bestuursverkiezing 
12. Activiteiten in 2012  
13. Rondvraag  
14.  Sluiting 
 
1. Opening:  
De voorzitter opent om 19.30h de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de RoCa.  
Hij deelt de vergadering mee dat Gerard Franx op vakantie is en hij hem daarom vervangt als voorzitter. 
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:  
A. Smit, Jan aan de Wiel, Cees de Leng, James van Hengst, Johannes van Looijen, Willem Slager, 
Barend Wilhelmus Siahaija, Sil Roeleveld, Joop van den Berg, Johan Dries en Adrie van der Spoel. 
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 Ab van Ommen en Rien Lindsen volgens rooster aftredend zijn.  
Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld.  

 
De voorzitter deelt mede dat de heer Paul Hooft afziet van verdere medewerking aan de PV als gevolg 
van persoonlijke omstandigheden. 
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3. Ingekomen stukken:  
1. Verslag over 2011 kascontrolecommissie. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2011: 
Voorzitter neemt de notulen van de ledenvergadering in 2011 zowel tekstueel als inhoudelijk door.  
Er zijn geen aan- of opmerkingen. Waarvan akte. 
 
5. Jaarverslag: 
De voorzitter neemt het jaarverslag zowel tekstueel als inhoudelijk door. 
Na een verzoek aan de vergadering blijken er geen aanmerkingen op het jaarverslag 2011 te zijn en 
wordt ook dit verslag goedgekeurd. Waarvan akte. 
 
6. Verslag penningmeester: 
De penningmeester neemt saldibalans 2011 van de personeelsvereniging door. 
Uit de vergadering komt de vraag waar het saldo van de PV blijft.  
Penningmeester zegt dat het saldobedrag van de PV blijft en op de PV rekening staat. 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag.  
 
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 kascontrole is uitgevoerd door de heren Cor Straatman en Hans Stigt Thans. 
De voorzitter vraagt om nieuwe leden voor kascontrole commissie. Er zijn geen kandidaten. 
De heren J. Stigt Thans en Straatman worden, zonder bezwaar van de vergadering, voor een tweede 
termijn aangesteld als kascontrolecommissie. 
 
De heer F. Borstlap meldt zich aan als reserve. 

De voorzitter bedankt de heren J. Stigt Thans en Straatman voor hun werk in de kascontrolecommissie. 
 
8. Begroting 2010: 
De voorzitter neemt de begroting, onder opmerkingen uit de vergadering, voor 2012 door. 
 
Deze begroting is ook aangeboden aan de heer 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. 

 Tevens benadrukt hij dat er meer balans moet komen tussen de subsidie aan de PV voor 
activiteiten voor gepensioneerden en de deelname door actief werkenden aan activiteiten. 

 Er wordt nogmaals op gewezen dat het deelnemen van deze laatste groep aan de PV agenda 
 zeer moeizaam verloopt. 

 Op de vraag of het personeel zelf met ideeën komt moet ontkennend worden geantwoord. 

 Ook de kerstpakketten voor de gepensioneerden komen weer ter sprake. Het is tegenwoordig zo 
dat ieder afdeling, zeg bv de afdeling productie, zelf een budget moeten samenstellen waaronder 
ook de gepensioneerden van die afdeling komen te vallen. Een steeds moeilijker onderwerp. 

 Op de vraag of nieuw personeel wordt geïnformeerd over het bestaan van een PV deelt 
voorzitter mee dat ieder nieuwe werknemer een brochure over de PV krijgt meegegeven. 

 Charessa Roet geeft aan ook de actief werkenden te benaderen om deel te nemen aan PV 
activiteiten. Als voorbeeld noemt zij de roeploeg welke eerst zelf opstartte. Daarna werden alle 
roeiers lid van de PV en het roeien is nu opgevoerd in de begroting van de PV. Dat kan natuurlijk 
met alle sporten of activiteiten gebeuren en geeft meer waarde aan het voortbestaan van de PV. 
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 Op de vraag of er mogelijkheden bestaan om de PV activiteiten te vermelden op het intranet van 
de E.ON is het antwoord ja. Charessa zal de openingspagina van de PV op het intranet 
verzorgen en regelmatig actualiseren.  

 Het wordt tijdens de vergadering duidelijk dat als de subsidie van de E.ON vermindert, ook de 
levensvatbaarheid van de PV afneemt.  

 Ook meer artikelen over en van de PV in het bedrijfsblad om de actief werkenden over te halen 
om deel te nemen aan de PV agenda wordt moeilijk omdat de inhoud daarvan centraal in 
Duitsland wordt bepaald. 

 Het voorstel komt om dan maar zelf bv enkele artikelen te maken van PV activiteiten zoals de mtt 
en het publiceren daarvan. Dit heeft de aandacht van het bestuur. 

 Het voorstel komt om het gehele personeel 1 x per jaar een e-mail te sturen met daarin de 
verrichtingen van de PV. Ook dit heeft de aandacht van het bestuur wat hier niet afwijzend 
tegenover staat. De juiste manier van uitvoeren zal later worden bekeken. 

 
De voorzitter behandelt de begroting punt voor punt en beantwoord gelijktijdig de vragen uit de zaal. 
 

 Busreis 2012. De opmerking dat de busreis volgens sommige leden te duur en te kort is komt als 
reactie uit de vergadering dat als men in de media naar een vergelijkbare reis kijkt men wel 
goedkoper uitkomt maar dan alle excursies, fooien e.d. nog moet bijbetalen.  
Deze reis van de PV is vergeleken daarmee nog aan de goede kant van de balans. 

 Vakantiehuisjes ‘Energie’. Het is onbekend hoeveel PV-leden gebruik maken van de huisjes.  
Het bedrag van € 4200 per jaar als bijdrage om de leden een gratis lidmaatschap bij de 
vakantieoorden te kunnen bieden is daarom aan discussie onderhevig. Het is voorgekomen uit 
het feit dat E.ON in het verleden de administratie van dit gebeuren bij de PV onderbracht. Het 
voorstel komt om meer reclame naar het personeel te maken dat een verblijf in een huisje voor 
gezinnen met 9zeer0jonge kinderen ideaal is gezien de mogelijkheden op het terrein en inde 
omgeving, denk daarbij aan de natuur en het dierenpark. 

 Golf  Het aantal deelnemers neemt toe en daarmee ook de aanmeldingen voor en lidmaatschap 
van de PV. De golfers willen wel vaker een andere locatie en het voorstel voor golfbaan Kleijburg 
wordt meegenomen. 

 Kleding  De aanschaf van sportkleding voor activiteiten van de PV wordt na beoordeling door de 
afdeling ‘Marketing’ afgeschreven op een kostenplaats bij E.ON. 

  De mosselavond is in 2011 niet doorgegaan daar het budget is gebruikt voor de viering van het 
10-jarig jubileum. 

 De motortoertocht in 2012 zal plaatsvinden op 8 september.  
De motortoertocht in de Ardennen zal in verband met organisatorische redenen niet 
plaatsvinden. 

 Verkeerstraining heeft een positieve indruk gemaakt. De deelnemers hebben een 
vragenformulier ingevuld waaruit blijkt dat de cursus zeker navolging verdient.  
Het bestuur zal verder gaan met de organisatie hiervan. 

 Keyboardclub heeft naar aanleiding van een bezoek van enkele bestuursleden en de 
toekomstige financiële situatie besloten voor een deel de kosten van deze club zelf te voldoen. 
Afspraken hierover zullen met het bestuur worden gemaakt. 

 Bingo is vervallen door te weinig aanmeldingen, 3. 

 Beleggingsgroep gaat door met wisselend succes. De groep vraagt wel of zij gebruik kan en mag 
maken van een gast internetverbinding om op de bijeenkomsten op een E.ON locatie  
‘real time’ het koersverloop van beurzen te kinnen volgen reële beleggingen te kunnen doen. 
Charessa zal informeren hoe een en ander gestroomlijnd kan worden. 

 
De vergadering stemt in met de begroting voor 2012 en de voorzitter bedankt de penningmeester. 
Waarvan akte. 
 
9. Pauze 
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10. Verloting huisje “Vakantieoorden Energie”: 
Onder de aanwezigen wordt een midweek- of een weekend in een bungalow van “Vakantieoorden 
Energie” verloot. Charessa Roet 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 van Ommen en Lindsen aftredend.  
Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegen kandidaten:  
Het bestuur bestaat vanaf heden uit: Gerard Franx 
  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. 
 
12. Komende activiteiten 

 De voorzitter vraagt nog maar eens om ideeën en suggesties voor activiteiten. 
De pv zal altijd aan door de leden ingebrachte ideeën of suggesties proberen mee te werken mits 
de deelnemers aan een door de leden gewenste activiteit lid zijn van de PV.  
De begroting van een dergelijke activiteit zal daarna in de begroting worden opgenomen, naast 
een eigen bijdrage van de deelnemers. Nieuwe activiteiten worden door het bestuur verwelkomd. 

 Een herhaling van de reanimatiecursus zal waarschijnlijk ook in 2012 plaatsvinden.  

 Medio maart/april 2012 zal de PV de digitale nieuwsbrief uitbrengen. Leden van de PV kunnen 
zich via de website aan- en indien gewenst ook weer afmelden voor de nieuwsbrief. 

 Er zal onder de leden geïnformeerd worden of belangstelling is voor een ‘schilderworkshop’. 
 
13. Rondvraag: 
1. De heer Duali vraagt wanneer de reis in 2013 plaatsvindt en waar die naar toe zou kunnen gaan.  
Het bestuur kan daar in dit stadium geen antwoord op geven maar stelt wel dat de inschrijfperiode voor 
busreizen in de toekomst korter wordt. Er zal een minimaal aantal deelnemers moeten inschrijven om de 
busreis door te laten gaan. Het aantal deelnemers aan de reis zal bekend moeten zijn voor de laatste 
inschrijfdatum. Wordt het minimum niet gehaald dan zal de busreis niet plaatsvinden. 
 
2. De heer Zonnenberg vraagt wanneer deze nieuwe manier van werken aan de leden bekend wordt 
gemaakt. Het is wel nodig dat de leden op tijd alle informatie krijgen over de geplande busreizen. 
Waarvan akte.  
 
14. Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan alle aanwezigen om 21.30h de 
vergadering en wenst een ieder wel thuis. 


