
 
 
 

 
 

16
e
 JAARVERSLAG over 2015 PERSONEELSVERENIGING E.ON BENELUX  

  
Aan de leden van de personeelsvereniging E.ON Benelux. Behandeld op de PV Algemene Ledenvergadering:  

Maandag 7 maart 2016 in kantoor Roparun, Jan van Galenstraat 42, 3115 JG  Schiedam. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

1 van 2 

Bestuur  
De bestuursleden Rien Lindsen en Ab van Ommen beide zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar. 
Kascommissie is de heer Borstlap aftredend en de heren Eijkelenboom en de Vries kascommissie.  
De heer van Donk is reserve.  
 

Na de eerstvolgende bestuursvergadering is de taakverdeling binnen het bestuur als volgt;  
 

Voorzitter  
Penningmeester tevens activiteitencommissie 
1e secretaris tevens activiteitencommissie    
2e penningmeester tevens activiteitencommissie 
2

e
 Secretaris/notulist, website  

Algemeen lid tevens activiteitencommissie 
Algemeen lid         
PR en contact E.ON Benelux 

     Gerard Franx 
Hans Mol 
Rien Lindsen 
Bram Op den Brouw 
Ab van Ommen  
Loek Vermeulen 
Cor van der Meulen 
Charessa Roet 

Het aantal leden op 31 december 2015 is 391, zijnde 147 werkende en 244 gepensioneerden.  
 
Het bestuur is 7 maal in vergadering bijeen geweest. De activiteitencommissie is meermalen bijeen geweest in 
verband met de organisatie van diverse activiteiten. Het bestuur is enkele malen bijeengeweest om de post-
verzending te verzorgen. Door alle leden met een e-mailadres te abonneren op de digitale PV-nieuwsbrief is het 
aantal te verzenden nieuwsbrieven per post teruggebracht tot 27. 

Overleden collega’s in 2015, voor zover bekend bij het bestuur; Wouter Jansen, Aad van Gool, Adrie Molenaar, 

Aad de Graaf, Werner Berendsen. 
 
2015 
In het jaar 2015 heeft het bestuur met medewerking van enkele medewerkers de gebruikelijke activiteiten 
georganiseerd. Opvallend is dat ondanks het teruglopende aantal deelnemers aan veel activiteiten, het golf in 2015 
twee maal georganiseerd kon worden. Hierbij zijn ook werkende collega’s betrokken. Ook de motortoertocht had 
voldoende belangstelling. Ook valt op dat de busreis en de doedag naar Delft snel waren volgeboekt maar 
bijvoorbeeld het Kerstdiner minder gasten kreeg. Het bestuur is optimistisch over de toekomst van de 
personeelsvereniging als het gaat om het voortbestaan van de PV op korte termijn. Op langere termijn blijft zeker 
het Sinterklaasfeest afhankelijk van de E.ON/Uniper bijdrage. 

Busreizen De meerdaagse busreis ging met 43 deelnemers naar Polen. Het hotel was van goede kwaliteit het 
eten in het hotel was goed maar wat eenzijdig. De reis werd als zeer goed beoordeeld door de reizigers. 

De Doe-Dag ging dit jaar op 2 mei met 36 personen naar Delft en was weer ouderwets geslaagd. Het restaurant en 
de lunch waren op zich prima. Bezoek aan de Porceleyne Fles en de rondvaart waren zeer geslaagd. 

De E.ON Lopersvereniging is dit jaar geheel opgeheven zowel bij kamer van koophandel uitgeschreven als de 
rekening bij de ING, restsaldo is terug gestort naar de E.ON personeelvereniging 

Feestavond Het Kerstfeest in de Wevershoeve te Rijsoord was gezellig maar een avond die hier en daar wat 
mankementen vertoonde. Het bestuur zal nagaan hoe eea verbeterd/veranderd kan worden. 
Dit jaar waren er 125 gasten. Het bestuur betreurt de lage opkomst. 
 
Golf  Het toernooi heeft dit jaar 2 maal plaats gevonden op Kleiburg met 16 resp. 15 deelnemers,  
waarvan de meesten werkende leden zijn. 
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Klaverjassen Het Oktober- Paas- en Kerstklaverjassen vindt ieder jaar in de genoemde tijd plaats.  
Dit jaar was er ook een avond in oktober. Het aantal tafels is gemiddeld 7. De deelnemers zijn tevreden over het 
lotingsysteem om de paren samen te stellen Het aantal deelnemers blijft constant.  
Ook in 2016 zal er in oktober, bij voldoende deelnemers, een klaverjasavond worden georganiseerd. 

 
Motortoertocht  

Het aantal deelnemers was 32 (19 motoren) en ondanks het enthousiasme van de deelnemers hebben de 
organisatoren besloten om in 2015 geen twee tochten uit te zetten. Er waren acht medewerkers (actief) van de 
E.ON, vijf gepensioneerde E.ON medewerkers en zes introducés aanwezig.  
In 2016 zal er waarschijnlijk 1 rit verreden worden. Voor de organisatie van de motortoertocht in 2016 zoekt het 
bestuur naar een nieuwe organisator. 

PV België Vriendenkring de Kempen De contacten met de Belgische PV worden verder gecontinueerd en 

diverse activiteiten worden wederzijds aan de leden aangeboden. De wederzijdse belangstelling is vrijwel nihil.  

Reanimatie De drie avonden werden wederom door de 24 deelnemers als waardevol bestempeld.  

De instructie was helder en de praktijkoefeningen verhelderend. Er waren twee werkende deelnemers.  
In 2016 zullen deze avonden worden herhaald 

Sinterklaas Wederom een groot succes was dit jaar het Sinterklaasfeest in het bedrijfsrestaurant van de 
Maasvlakte. Het feest begon om 13.30 uur en werd bezocht door 79 kinderen. Het bestuur van de PV heeft ook 
voor het sinterklaasfeest in Eindhoven de presentjes ingekocht en naar Eindhoven getransporteerd.  
Hier was het aantal kinderen 69 

Verkeersregelinformatie Deze avond stond in het kader van de voortdurende veranderende verkeers- regels en 
wetten. De avond werd gegeven door een instructeur van ‘Veilig Verkeer. Er waren 22 deelnemers. 

Vissen met de boot op de Grevelingen is een activiteit waar bijna elke vaartocht een volle boot oplevert.  
Er werd vijf uitgevaren. Door slecht weer zijn twee visdagen komen te vervallen. In 2016 wordt de boot weer voor 6 
visdagen gereserveerd. Er is nog steeds zoetwatervissen in Dordrecht op maandag- en woensdagmorgen.  

Ook hier neemt het aantal deelnemers af.   

Het bestuur dankt een ieder die, al of niet belangeloos, heeft meegewerkt om het afgelopen jaar tot het succes te 

maken wat het nu geworden is.  
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