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Hellevoetsluis, 14 januari 2014 
Aan: Het bestuur en de leden van de Personeelsvereniging E.ON Benelux BV. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Aanwezig 
Gerard Franx  Voorzitter    
Rien Lindsen Secretaris     
Hans Mol Penningmeester 
A. van Ommen Notulist      
Bram Op den Brouw         
Loek Vermeulen 
Cor van der Meulen  
 
Aanwezig: 43 leden (inclusief 7 bestuursleden)   
Afwezig met kennisgeving: Ch. Roet (bestuur), A.F. IJsenbrant, C. Verroen, S. J. H. de Graaf, Hr. en Mv. 
Gulickx, M. Quak, Hr. en Mv. van Gool, R. de Beijer, J. Klijn, C. de Bloois 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
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 13

e
 jaarvergadering op 4 maart 2013. 

5   Jaarverslag 2013. 
6   Verslag penningmeester over boekjaar 2013. 
7   Verslag kascommissie over boekjaar 2013. 
8   Verkiezing kascontrolecommissie voor 2014. 
9   Pauze na punt 10. 
10   Financiële situatie PV, activiteiten en de begroting 2014. 

Pauze  
11   Bestuursverkiezing. 
12   Rondvraag. 
13   Sluiting. 
 
1. Opening:  
De voorzitter opent om 19.40h de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de RoCa en wenst 
alle aanwezigen een gezond en voorspoedig 2014.  
Hij vraagt de vergadering of er kandidaten zijn voor een bestuursfunctie binnen de personeelsvereniging, 
in het verdere verslag te vermelden als PV. Geen kandidaten.  
Hij vraagt de vergadering of er nog agendapunten moeten worden toegevoegd.  
Geen aanvullingen. Ook verzoekt hij de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 
 
Hij deelt de vergadering mee dat, voor zover bij het bestuur bekend, de volgende leden oud-werknemers 
zijn overleden en verzoekt de vergadering hen staande te gedenken: Gerard Piera, Flip Volders, Roelof 
Engeltjes, Kees van Uffelen, Willem Sik, Loet Giesen, Piet van Mill, Herman Huijsman, Joop Kommenee. 
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 Charessa Roet, Cor van der Meulen en Hans Mol. volgens rooster aftredend zijn. 
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld.  
 
3. Ingekomen stukken:  
1. Verslag over 2013 kascontrolecommissie. 
 



 

 

 

 
     

Notulen 14
e
 algemene ledenjaarvergadering  

Personeelsvereniging E.ON Benelux, dinsdag 14 januari 2014, bedrijfsrestaurant RoCa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretariaat personeelsvereniging E.ON Benelux 
Gironummer: 9109857 t.n.v. Penningmeester pers.ver. E.ON Benelux 
E-mail: pv2002@eon-benelux.com 
Website:  www.pv-eon-benelux.nl 
AvO                                                                    Pagina 2 van 5                                                                     5 augustus 2014 

 

  

 
4. Notulen jaarvergadering 2013: 
Voorzitter neemt de notulen van de ledenvergadering in 2013 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 2013 te zijn en 
wordt ook dit verslag goedgekeurd. Waarvan akte. 
 
6. Verslag penningmeester: 
De penningmeester neemt saldibalans van de personeelsvereniging door. 
 
Voor wat betreft de begroting zijn er ingrijpende veranderingen doorgevoerd.  
Dit jaar heeft de PV geen subsidie ontvangen en stelt de penningmeester dat de PV zich moet schikken 
aan de bijdrage. De inkomsten van de PV bestaan uit de contributiegelden van de leden.  
De kapitaalrekening van de PV geeft voorlopig nog wat ruimte om tekorten o.i.d. op te vangen. 
 
Het is duidelijk dat het kastegoed van de PV inteert en het is daarom ook duidelijk dat de kosten per 
persoon voor een activiteit omhoog zullen gaan en wellicht zelfs naar de kostprijs zoals aangeboden door 
een reisorganisatie zullen stijgen. Hij nodigt de vergadering uit hier later haar mening over te geven. 
 
 ‘Vakantieoorden Energie’ krijgt geen bijdrage meer van de PV. De voorzitter komt hier later op terug 
 
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 
décharge te verlenen welk verzoek wordt ingewilligd. Waarvan akte. 
 
8. Verkiezing kascontrolecommissie 
De kascontrole is uitgevoerd door de heren Borstlap en Stigt Thans. Reserve was de heer Brandenburg. 
De voorzitter bedankt de heren J. Stigt Thans en Borstlap voor hun werk in de kascontrolecommissie. 
 
De kascontrolecommissie voor 2014 bestaat uit de heren Brandenburg en Borstlap. 
De voorzitter vraagt om een nieuw lid  als reserve voor kascontrole commissie. 
De heer Eijkelenboom meldt zich aan als reserve. 
 
9. Pauze na punt 10  
 
10. Financiële situatie PV, activiteiten en de begroting 2014 
De voorzitter legt de vergadering uit hoe de aanvraag voor subsidie aan E.ON Benelux verloopt en welke 
aanpassingen er nu nodig zijn om de toekomst van de PV in goede banen te kunnen leiden. Hij merkt op 
dat tijdens het overleg met de heer T. Meijer direct bleek dat voor 2014 de subsidie € 0,00 wordt.  
De financiële situatie bij E.ON blijft de komende jaren onzeker en gezien de reorganisatie binnen het 
bedrijf en de daarbij samenhangende ontslaggolf is het niet haalbaar de PV nu een subsidie te geven. 
 
Dit vraagt van het bestuur om een andere invulling te geven aan de agenda en kosten voor 2014. 
De penningmeester heeft de begroting voor 2014 aan de nieuwe financiële situatie aangepast waarbij die 
activiteiten welke weinig of geen deelnemers trekken zijn geschrapt en waaraan het bestuur na intensief 
overleg haar goedkeuring heeft gegeven. Wel beseft het bestuur dat dit ingrijpende gevolgen zijn voor 
zowel de activiteiten als de kosten hiervan voor de PV en de deelnemers per persoon.  
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Wat de ‘Vakantieoorden Energie’ betreft het volgende;  
door het stopzetten van de subsidie van E.ON is het voor de PV ook niet meer mogelijk aan de jaarlijkse 
bijdrage van € 4200,- aan de vereniging vakantieoorden te voldoen.  
In het betalen van deze € 4200,- speelde de PV slechts een bemiddelende rol. 
Door deze bijdrage waren de leden van de PV automatisch lid van voornoemde vereniging.  
Hieraan is nu een eind gekomen. Voorzitter deelt de vergadering mee dat diegene die nog gebruik willen 
maken van de huisjes van de vereniging, zich opnieuw moeten aanmelden als lid, wat o.a. kan via de 
website van de ‘Vakantieoorden Energie’. De kosten per jaar zijn € 12,-.  
Bij het huren van een huisje in 2014 wordt dit bedrag van de huurprijs af getrokken.  
Bij de eerstvolgende PV mailing zullen een folder van de ‘Vakantieoorden Energie’ en een 
inschrijfformulier voor het lidmaatschap van ‘Vakantieoorden Energie’ worden bijgesloten. 
Ook zal de ‘Vakantieoorden Energie’ zelf contact opnemen met de heer T. Meijer hieromtrent. 
 
De voorzitter neemt de begroting 2014 punt voor punt door. 
Hij merkt op dat de heer T. Meijer bereidt is een activiteit als het Sinterklaasfeest financieel te blijven 
ondersteunen. Opgemerkt dient te worden dat hierover niets op papier is gezet. 
Voorzitter merkt op dat het aantal deelnemers aan de activiteiten gestaag terug loopt en het bestuur zich 
veel moeite getroost om een aantrekkelijk activiteiten programma samen te stellen.  
Het voltallige bestuur meent zolang mogelijk door te moeten gaan met een naar de financiële 
mogelijkheden ingevuld programma voor 2014 hopelijk met veel deelnemers. 
 
Uit de vergadering komen de volgende vragen; 
1. De feestavond staat nog niet vast maar er is wel al € 3600,- opgevoerd. 
Secretaris antwoord dat hoewel de organisatie van de feestavond nog niet zeker is, je zover van te voren 
de zaal moet reserveren dat je met de kosten wel rekening moet houden. Annuleren kan altijd. 
 
2. Wat is de verhouding tussen de bijdrage van de PV per activiteit en het aantal deelnemers? 
Voorzitter antwoord dat e.e.a. niet helemaal duidelijk is daar de ene activiteit 10 maal per jaar plaats vindt 
en de andere maar 1 of 2 keer. Hij zegt de vergadering toe dat te zullen onderzoeken en transparanter te 
maken. Hij geeft aan dat er inderdaad verschillen zitten tussen de diverse activiteiten.  
 
3. Kan de contributie niet worden verhoogd om de kosten op te vangen? 
Vooropgesteld dient te worden dat de PV ook een vereniging is voor werkenden in het bedrijf E.ON.  
Daarbij zijn veel leden welke zelden of nooit aan een activiteit deelnemen.  
Bij verhoging van de contributie kan dat een reden voor deze leden en onze gepensioneerde leden om 
hun lidmaatschap op te zeggen. Voorzitter vraagt de vergadering hier niet mee in te stemmen. 
 
4. Wat is de bijdrage van deelnemers per activiteit en hoe wordt deze berekend?  
Golfers betalen de helft van de kosten maar wat betalen bv. de trimmers? 
Secretaris antwoord dat de kosten voor de golfers de laatste jaren steeds zijn verhoogd daar de kosten 
van een golfdag ook steeds stegen. Verder vinden de golfdagen maar twee keer per jaar plaats en het 
trimmen tien keer per jaar. Enkele voorbeelden van kosten bij (niet alle) activiteiten; 
 
Activiteit Kosten per lid in € Introducés kosten in € Aantal keer per jaar 
Motortoertocht 10,- Volledig bedrag pp van PV kosten 2 
Fietsclub 8,- Volledig bedrag pp van PV kosten Verschillend 
Vissen Grevelingen 15,- 23 4 dagen in 2014 
Soos Dordrecht 40,- Per deelnemer 40 á 45  
Reanimatie en AED Gratis Gezien belang van de cursus 1 
Verkeerscursus 3,- Per deelnemer 1 
Keybordclub 100,- / jaar Per deelnemer 10 
 
Deze en andere, hier niet vermelde activiteitverschillen, zullen binnen het bestuur besproken worden. 
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4. Is het mogelijk de deelnemers aan een activiteit de kosten te laten voldoen d.m.v. een 
rekenmodule, bv. een bepaald percentage. 
Op dit moment is daar geen zinnig antwoord op te geven. Hangt oa. af van het aantal deelnemers en 
aantal keren per jaar en de kosten voor de PV enz, enz. Het bestuur zal zich hierover beraden. 
Wel is het mogelijk bij optredende tekorten, binnen redelijke grenzen, uit de kapitaalrekening te putten. 
Het is een ieder wel duidelijk dat voor iedereen de kosten bij deelname omhoog gaan. 
 
5. Het Sinterklaasfeest is een grote post. Waar bestaat die uit? 
Bram op den Brouw antwoord dat het feest oorspronkelijk was opgezet voor leden van de PV. Dat is ook 
jaren lang zo gevierd. Echter bij het binnen komen van ‘Eindhoven’ bleek men daar voor het E.ON 
personeel ook een sinterklaasfeest te vieren. De vraag werd gesteld waarom dat niet gebeurde op de 
locatie Rotterdam. 
Vanuit E.ON kwam de vraag of de PV voor alle werkenden in het gehele bedrijf het feest wilde 
organiseren. Daar is de PV op in gegaan en de laatste jaren wordt het feest met groot succes voor 
werkenden en gepensioneerden gevierd, zowel in het Rotterdamse als in Eindhoven. 
 
6. Prijs per persoon voor de feestavond in de Keizershof mogelijk te verhogen? 
Dat is niet verstandig gezien het al teruggelopen aantal gasten dat dan wellicht nog verder terug loopt. 
De kosten voor de PV worden door Keizershof berekend op 180 gasten. Dit jaar waren er 130. 
Op zich niet ongunstig daar er maar € 1,50 per persoon moest worden bijbetaald. De kosten voor de PV 
zouden bij 180 gasten hoger zijn geweest. Grote zorg voor het bestuur echter is steeds verder teruglopen 
van het aantal gasten. Bij nog minder aanmeldingen zal het feest mogelijk komen te vervallen.  
Dat het feest in de toekomst wordt gecombineerd met een andere activiteit is mogelijk. 
 
7. Komt het teruglopen van het aantal gasten niet door de feestdagen?  
Kerst en oud- en nieuw vielen midden in de week. Veel mensen waren misschien op vakantie. 
Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Wellicht moet de feestavond wat eerder worden georganiseerd. 
 
8. Kan de band niet worden vervangen door een plaatjesdraaier? 
Nee. De band zit in het pakket wat de PV bij de Keizershof is gereserveerd. Zonder band is niet mogelijk. 
 
9. De vergadering vraagt om een kostenoverzicht per deelnemer per activiteit. 
Voorzitter zegt toe daar een overzicht van samen te stellen. 
 
10. De soos is een keer per maand in een voetbalkantine in Dordrecht. De meeste leden wonen 
echter in de omgeving Rotterdam en Voorne-Putten. Die komen niet elke maand naar Dordrecht 
voor een bak koffie. Kan de soos niet worden gehouden op een meer centraal gelegen locatie,  
bv Hoogvliet - Spijkenisse? 
Het bestuur is het daar bijna voltallig mee eens en zal de mogelijk zoals voorgesteld onderzoeken. 
 
11. Kan er bijvoorbeeld niet een keer bv een fietstocht voor e-bikes of gewone toerfietsen worden 
georganiseerd? In de omgeving zijn genoeg mooi fietsgebieden. 
Voorzitter geeft aan dat in het verleden GSM fietstochten zijn aangekondigd waarop helemaal niemand 
heeft gereageerd. De fietstochten liggen klaar op de plank en we zullen dergelijke activiteiten tegen 
geringe kosten kunnen organiseren. We zullen e.e.a. nogmaals in het bestuur bespreken. 
 
Voorzitter vraagt de aanwezige leden dringend mee te denken aan het organiseren van activiteiten. 
Ideeën kunnen alleen of in groepjes bij het bestuur worden aangegeven.  
Het bestuur is bereidt op alle mogelijke manieren hieraan haar medewerking te verlenen.  
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Ook spreekt de voorzitter zijn zorg uit over de steeds afnemende aantallen deelnemers aan activiteiten. 
Er zijn al diverse activiteiten geschrapt vanwege te weinig deelnemers.  
Het gevolg is dat in de toekomst diverse activiteiten gecombineerd moeten worden om het aantal 
activiteiten en dus de kosten te beperken.  
De vergadering stemt in met de begroting voor 2013 en de voorzitter bedankt de penningmeester. 
 
Pauze 
 
11. Bestuursverkiezing: 
Volgens rooster zijn aftredend: Charessa Roet, Cor van der Meulen en Hans Mol. 
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegen kandidaten. 
 
De aftredende bestuursleden zijn unaniem door de aanwezige leden herkozen. 
  
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. Rondvraag: 
1.  Binnenkort wordt de locatie Gallileistraat gesloten. Kan de PV daar iets bij betekenen? 
Bram op den Brouw antwoord dat de eerste contacten met de EFG bedrijfsleiding zijn gelegd maar er 
nog niets concreet is. Pril idee is om de sluiting te combineren met een uitnodiging aan oud medewerkers 
om de locatie voor de laatste maal te bezoeken en bij te praten met oud collega’s.  
Verder contact zal worden gemaakt met de heer L. v.d. Vliet. 
 
2. Is het nog mogelijk om PV korting te krijgen bij energieleveraar E.ON Energie? 
Voorzitter zegt daar geen antwoord op te kunnen geven maar belangstellenden kunnen contact opnemen 
met mevrouw Roet op de RoCa. 
 
3. Cor van der Meulen deelt mee dat op 26 maart as. de verkeerscursus wordt georganiseerd en er 
wordt gevraagd zich zo spoedig mogelijk aan te melden. 
 
4. Aad de Koning van de organisatie van de motortoertochten deelt mee dat de eerste rit wordt verreden 
op 3 mei 2014 met een reservedatum/uitloop naar 10 mei 2014. 
 
5. Hennie Brandenburg bedankt het bestuur voor hun inzet in 2013. Waarvan akte. 
 
13. Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan alle aanwezigen om 21.00h de 
vergadering en wenst een ieder wel thuis. 


