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Hellevoetsluis, 2 maart 2015 
Aan: Het bestuur en de leden van de Personeelsvereniging E.ON Benelux BV. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Aanwezig bestuur:  Met kennisgeving afwezig: 
Rien Lindsen Voorzitter/ Secretaris Gerard Franx  
Hans Mol Penningmeester H. Brandenburg  
A. van Ommen Notulist  J. van Twist  
Bram Op den Brouw  A. de Koning  
Loek Vermeulen    
Cor van der Meulen    
Charessa Roet    
 
Aanwezig: 27 leden (inclusief 7 bestuursleden)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Voorzitter vraagt de vergadering of er kandidaten zijn voor een bestuursfunctie binnen de personeels-
vereniging, in het verdere verslag te vermelden als PV. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Agenda:  

1 Opening. 
2 Mededelingen.   
3 Ingekomen stukken. 
4 Notulen 14

e
 jaarvergadering op 4 maart 2014. 

5 Jaarverslag 2014. 
6 Verslag penningmeester over boekjaar 2014. 
7 Verslag kascommissie over boekjaar 2014. 
8 Verkiezing kascontrolecommissie voor 2015. 
9 Pauze 
10 Financiële situatie PV, begroting 2015 en relatie PV/ E.ON, o.a. betreffende locaties 
11 Activiteiten in 2015 
12 Bestuursverkiezing. 
13 Rondvraag. 
14 Sluiting. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
1. Opening:  
 
De voorzitter opent om 19.40h de vergadering en heet een ieder van harte welkom in de vergaderruimte 
van de Roparun in Schiedam. Hij legt de vergadering uit dat de locatie RoCa vanaf 1 januari 2015 vanaf 
17.00h gesloten is en de bewaking vanaf de Maasvlakte gebeurt. Niemand, ook het eigen personeel, kan in 
de avonduren de locatie RoCa niet betreden. Het wachtpersoneel is zo onderbemand dat zij geen tijd 
hebben om indien nodig als portier/ bewaking te functioneren. Deze locatie is dus, naar het nu blijkt, in de 
avonduren niet meer beschikbaar voor activiteiten van de PV. 
 
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 een minuut stilte om hen te gedenken:  
Jan de Boer, Hugo van Mastrigt, Jan Dekker, Dick Noyons, Willem van der Jagt, Henk van der Kris,  
Ed Noks, Jan de Deugd, Piet Wallaard, Ruud Huijgen, Paul Hooft, Wim Hoogvliet, Chiel de Mie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
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2. Mededelingen: 
1 De voorzitter meldt dat hij zelf, Rien Lindsen, en Ab van Ommen volgens rooster aftredend zijn.  

Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. 
2 Voorzitter deelt de vergadering mee dat alle sport- prijzen en bekers welke ooit door de (PV) en/of 

groepen zijn behaald, bij de herindeling van de RoCa door de facilitaire-dienst zijn weggegooid. 
 
3. Ingekomen stukken: 
1 Notulen PV ledenvergadering 2014. 
2 Jaarverslag PV 2014.  
3 Verslag kascontrolecommissie.  
4 Begroting 2015. 

 
4. Notulen 14

e
 jaarvergadering op 14 januari 2014 

Goedgekeurd door de vergadering, waarvan akte. 
 

5. Jaarverslag 2014  
Goedgekeurd door de vergadering, waarvan akte. 

 

6. Verslag penningmeester boekjaar 2014 
Penningmeester neemt de saldibalans 2014 per onderdeel door.  
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag. Vergadering heeft verder geen vragen. 

 
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 2015 
De kascontrole is uitgevoerd door de heren Brandenburg en Borstlap. Reserve is de heer Eykelenboom. 
De heer Borstlap was helaas verhinderd om de controle uit te voeren zodat de controle is uitgevoerd door 
de heren Brandenburg en Eykelenboom. 

De voorzitter bedankt beide heren voor hun werk in de kascontrolecommissie. 
Daar de heer Borstlap ook in de toekomst verhindert is, bestaat de kascontrolecommissie 2015 uit de heer 
Eykelenboom en op verzoek van de voorzitter heeft de heer K. de Vries zich aangemeld als 2

e
 lid. 

De heer C. Donk heeft zich als reserve opgegeven. 
 
9. Pauze  

  
10. Toekomst PV mbt financiën en relatie met E.ON Benelux, v.w.b. de locatiemogelijkheden. 
Oorspronkelijk was er overleg gepland met de heer Gunneweg over de toekomstige financiële relatie 
tussen PV en E.ON. Ook zou het probleem van de sluiting RoCa om 17.00h ter sprake komen omdat er 
dan in de avonduren dáár geen activiteiten van de PV meer kunnen plaatsvinden. Gaande deze 
vergadering heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden daar de heer Gunneweg nog geen totaal plaatje 
heeft kunnen samenstelling.  
 
De vergadering roept het dagelijks bestuur op zo spoedig mogelijk dit overleg aan te gaan. 
 
Het bestuur van de PV zoekt naar alternatieven voor de activiteiten en heeft voorlopig de ruimte van de 
Roparun in Schiedam beschikbaar indien nodig. Een andere mogelijkheid is de activiteiten naar overdag op 
de RoCa of in de avonduren naar de locatie Maasvlakte. Het laatste geeft geen zekerheid van meer of 
minder deelnemers.  
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Uit de vergadering komen diverse suggestie zoals:  
. laat de PV verder gaan op eigen benen, bv als club. 
. krijgt het bedrijf een andere naam, waar sprake van is, dan ook de PV een andere naam. 
. PV moet niet afhankelijk worden van anderen, bv de E.ON om zelf boontjes te kunnen doppen. 
. PV moet de OR benaderen om een standpunt in te nemen over verhouding PV/E.ON. 
Alle antwoorden kunnen pas worden gevonden na het overleg met de heer Gunneweg. 
 
Aansluitend neemt de voorzitter de begroting voor 2015 door.  
 
11. activiteiten 2015 
Gelijktijdig met de begroting in punt 10, zijn ook de activiteiten 2015 behandeld.  
De vergadering heeft hierover verder geen vragen. 
12. Bestuursverkiezing: 
Volgens rooster zijn aftredend: Rien Lindsen en Ab van Ommen. 
Beide 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. 
 
13. Rondvraag  

1 Wanneer is het klaverjassen? Voorzitter zegt dat dit op 24 maart a.s. alhier is. 
2 Waarom gaat de busreis naar Polen? Voorzitter deelt mede dat dit naar voren is 

gekomen na een onderzoek onder de buspassagiers naar Lissabon en Ierland.  
Uit een aantal suggesties kwam Polen als favoriet op de eerste plaats en is de 
activiteitencommissie hiermee aan de slag gegaan. 

 
14. Sluiting  
Voorzitter sluit om 22.00h de vergadering, dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst hen wel thuis. 
 
Aanvulling: 
Op punt 10 blijkt dat de afdeling HR van EBX, in persoon van de heer Groeneweg,  
per jaar maximaal € 5000, - beschikbaar stelt bij overschrijding van de begroting m.b.t. het 
sinterklaasfeest. 
Over de vervallen mogelijkheid om in de avonduren te kunnen vergaderen is geen verandering te 
verwachten. Na 17:00h blijft de poort voor niet wachtpersoneel gesloten. 


