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Programma   
Voorjaar 2016 
 
Maart   
 
Donderdag             3  Voorlichting verkeersregels 
Vrijdag                  4   Vissen op de Grevelingen  
Maandag             7   Jaarvergadering  
Maandag  21   Paasklaverjassen 
 
April 
 
Vrijdag                 8 Vissen op de Grevelingen 
Zaterdag      23 - 30 meerdaagse busreis Normandië 
 
Mei  
 
Vrijdag           6  Golfwedstrijd in Brielle 
Vrijdag                 6   Vissen op de Grevelingen     
Zaterdag           ?  Motortoertocht. 
 

Februari 2016 

Beste Leden, 
Het jaar 2016 is begonnen met grote veranderingen voor ons bedrijf. Misschien heeft u het al gezien maar op de 

gebouwen staat nu de naam Uniper. De nieuwe naam van het bedrijf. E.ON blijft de naam voor het wereldwijde 

bedrijf, dat zich richt op de opwekking van groene energie. Het bestuur heeft gemeend niet te moeten achterblij-
ven en de vereniging zal verder gaan onder de naam Uniper personeelsvereniging. Nog niet alles is gewijzigd. 

Onze webmaster, Ab van Ommen, heeft al wel een nieuw e-mailadres en een nieuw adres voor de faceboekpagi-

na aangemaakt. Deze zijn; personeelsvereniging@uniper.energy en https;//www.facebook.com/PVUNIPER.  
Het adres van de website en de naam en nummer van de bankrekening blijven nog even hetzelfde. 

In de agenda staan de data van de, dit voorjaar geplande activiteiten. Aan de organisatie van de motortoertocht 

wordt al gewerkt en we zoeken nog naar een leuk doel voor de Doedag. Buiten deze activiteiten staan we open 

voor nieuwe initiatieven. 
Op 7 maart, tijdens de jaarvergadering, hopen we dan ook met een groot aantal leden van gedachten te wisselen 

over het reilen en zeilen van de vereniging en de veranderingen in het bedrijf. 

Het bestuur. 

Vissen op de Grevelingen. 
De visboot is voor komend jaar weer voor 5 afvaarten 

vastgelegd. En wel op de volgende vrijdagen; 4 maart, 

8 april, 6 mei, 2 september, 7 oktober en 18 novem-
ber. 

Indien het weer het toelaat is de afvaart om 8.00 uur. 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig aanmelden. 
Deelname; leden € 15,00 p.p., introducés € 20,00, 

dit is inclusief zeeaas. Aanmelden en informatie bij 

Loek Vermeulen. Tel. nr. 078 6210910. Kijk voor het laatste nieuws op de website. 

Adres secretariaat   
 

Uniper personeelsvereniging. 

Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 
Telefoon secretariaat 010 2895430 

Bankrekening: NL17INGB0009109857 

t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 
E-mail; personeelsvereniging@uniper.energy 

Website; www.pv-eon-benelux.nl 

Volg de vereniging ook op facebook ; 

www.facebook.com/PVUNIPER 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering 2016 is vastgesteld op maandag-

avond 7 maart in de Roparun vrijwilligers ruimte aan 

de Jan van Galenstraat 42, 3115 JG, Schiedam 
Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. 

De regulier aftredende bestuursleden stellen zich her-

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

Verkeersinstructie. 

Op donderdag 3 maart is er weer een instructieavond 

waar de allerlaatste verkeersregels en nieuwe ver-

keersborden die per 1 januari zijn in gegaan, zullen 
worden behandeld.  

Zaal open om 19.15 uur en aanvang 19.45 uur. Verder 

zult u getest worden op uw theoretische kennis van de 
verkeersregels door middel van een quiz. Vragen kunt 

u van te voren bij Cor indienen. Dit geheel zal worden 

behandeld door Dhr. J. de Zeeuw en zijn echtgenote, 

van Veilig Verkeer Nederland. De kosten voor deze 
avond bedragen € 3,50 p/p. voor deelname. Inschrij-

ven via het PV inschrijfformulier. Deze instructie 

wordt ook gegeven in de Roparun vrijwilligersruimte 
in de Jan van Galenstraat 42, 3115 JG Schiedam. 

(Bedrijvenpark de VIJFSLUIZEN). U hoeft alleen een 

pen en evt. een notitieboekje mee te brengen. 
Info Cor van der Meulen, tel o6 30257424 

Email; cor.meulen@planet.nl 

Personeelsvereniging. 
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Algemene jaarlijkse ledenvergadering. 

Maandagavond 7 maart 2016 

 

Adres; Roparun vrijwilligersruimte; 

Jan van Galenstraat 42,  

3115 JG, Schiedam. 
Bedrijvenpark; De Vijfsluizen. 
Aanvang 19.30 uur  

 

Regulier aftredend zijn Rien Lindsen en Ab van 
Ommen. Zij stellen zich herkiesbaar. 

 

Agenda; 

1    Opening 
2    Mededelingen 

3    Ingekomen stukken 

4    Notulen 15de jaarvergadering 2 maart 2015 
5        Jaarverslag 2015 

6 Verslag penningmeester boekjaar 2015 

7 Verslag kascontrole boekjaar 2015 

8 Verkiezing kascontrolecommissie 2016 
9 Pauze 

10 Veranderingen binnen E.ON zoals de naams-

verandering naar Uniper en de gevolgen daar-
van voor de vereniging.  

11 Activiteiten 2016 

12 Bestuursverkiezing 
13 Rondvraag 

14 Sluiting. 

 

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

Motortoertocht. 

De toertocht was vorig jaar een groot succes. 
Belinda, Ton en Aad hebben dan ook het plan om 

dit jaar weer in mei een tocht uit te zetten.  

Zo gauw de details hiervan bekend zijn, komt het 
op de website. 

Als u belangstelling hebt, kunt u dat al, via de mail, 

aan het secretariaat laten weten.  
Groeten 

Belinda, Ton en Aad. 

Golf wedstrijd. 
Vrijdag 6 mei.  

De trouwe bezoekers rekenen er weer op.  

Daarom organiseert de vereniging op vrijdag 6 mei 
weer een golfwedstrijd.  

Ook dit keer op de golfclub Kleiburg.  

Krabbeweg 1, 3231 NB in Brielle, in 
Recreatiegebied Brielse Maas.  

De wedstrijdvorm is als vanouds 18-holes Stableford 

(individueel met volledige handicap verrekening). 
Aanvang wedstrijd 13.00 uur. 

Deelname voor leden € 20,00 p.p. introducés € 45,00. 

Aanmelden en machtigen uiterlijk voor 25 april met 

bijgevoegd formulier.  
Voor informatie kunt u terecht bij Rien Lindsen, 

Aanmelden s.v.p. zo spoedig mogelijk.  

Paasklaverjassen in Schiedam. 
Op maandagavond 21 maart organiseren we weer de 

vertrouwde Paasklaverjasavond. Gelukkig kunnen 

we dit jaar weer terecht in de Roparun vrijwilligers-
ruimte in Schiedam. 

Traditiegetrouw spelen we weer om (Paas)eieren. 

In de loop der jaren is er een trouwe groep spelers 
ontstaan die voornamelijk voor een gezellige avond 

met (oud)collega’s komen. In deze locatie kunnen we 

ook weer een glaasje wijn of bier schenken en er is 

altijd een hapje en een nootje tijdens het spelen. 
Koffie en thee zijn gratis, voor de andere consump-

ties rekenen we € 1,00.  

U speelt individueel, door loting krijgt u per ronde 
uw speelmaat toegewezen. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat, bij te weinig deelnemers, wij mensen 

teleur moeten stellen. Nu is er een kleine kans dat u 
voor hoogstens 1 ronde wordt uitgeloot.  

Vindt u klaverjassen leuk, kom dan eens kijken, al-

leen of met uw partner. 

Met Pasen heeft iedereen prijs. 
Entree; leden € 2.00, Introducés € 4,50. 

Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Informatie Bram Op den Brouw. 
Tel. 0180 422292, a.op.den.brouw@hccnet.nl.   

Adres: Roparun vrijwilligersruimte,  

van Galenstraat 42, 3115 JG Schiedam. 
Bedrijvenpark De Vijfsluizen. 

Februari 2016 


