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Programma   
Voorjaar 2016 
 
Januari 
Donderdag           7   Nieuwjaarsreceptie Dordrecht. 

 
Februari 
 
Maart   
Maandag            7  Jaarvergadering  
Vrijdag                 4  Vissen op de Grevelingen     
Maandag 21  Paasklaverjassen 
 
April 
Vrijdag                 8  Vissen op de Grevelingen 
Vrijdag               15  8 daagse busreis Normandië 
 
Mei  
Vrijdag                 6  Vissen op de Grevelingen     
 

 

December 2015 

Beste leden. 
2015 zit er weer bijna op. Het was een bijzonder jaar, zowel voor de vereniging als voor het bedrijf. 

Door verplaatsen van de bewaking konden we na kantoortijd niet meer terecht op de Roca. Gelukkig konden we 

dit jaar, voor onze binnenactiviteiten terecht in het Roparun-kantoor in Schiedam. Uit het verleden hebben we 
een goede relatie met de Roparun. Voor het bedrijf staan grotere veranderingen voor de deur. De naam E.ON is 

per 1 januari van de gebouwen verdwenen. Het huidige productie bedrijf gaat verder onder de naam Uniper. Het 

nieuwe E.ON richt zich op de opwekking van groene energie.  
De personeelsvereniging gaat voorlopig verder onder de huidige naam. Ook mogen we, in deze, voor het bedrijf 

onzekere tijd, op ondersteuning blijven rekenen, zodat we de vaste activiteiten gewoon kunnen voortzetten.    

Daar we nu dus voor onze activiteiten ook moeten afstemmen  met de Roparun –organisatie is de agenda nog 

niet volledig. Voor de jaarvergadering en het paasklaverjassen is de datum al vastgelegd. Voor de verkeerscursus 
zoeken we in overleg met de instructeur en de Roparun nog een datum in maart. 

Voor het vissen op de Grevelingen heeft Loek al weer 6 data vastgelegd. Voor mei wordt ook weer een golfwed-

strijd en een motortoertocht gepland. Voor de busreis, die dit jaar naar Normandië gaat was al zoveel belangstel-
ling dat er al een bus is volgeboekt.  

In januari krijgt u weer een nieuwe brief met het volledige programma voor de eerste helft van 2016. 

Als u gelegenheid hebt,  kom dan naar de nieuwjaarsreceptie in Dordrecht. Het wordt hier ieder jaar drukker en 
gezelliger   

Het bestuur wenst u een gezond, gelukkig en voorspoedig 2016. 

Vissen op de Grevelingen. 
De visboot is voor komend jaar weer voor 6 afvaar-

ten vastgelegd. En wel op de volgende vrijdagen; 4 

maart, 8 april, 6 mei, 2 september, 7 oktober en 18 
november. 

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. 

Adres secretariaat   
Personeelsvereniging E.ON Benelux,  

Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 

Telefoon secretariaat 010 2895430 

Bankrekening: NL17INGB0009109857 
t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 

E-mail; personeelsvereniging@eon-benelux.com 

Website; www.pv-eon-benelux.nl 
Facebook www.facebook.com/PVEON 

Nieuwjaarsreceptie.  
Komt u ook naar de nieuwjaarsreceptie op donder-

dagmiddag 7 januari in Dordrecht?  

Ook dit jaar bent u hier weer van harte welkom op de 
nieuwjaarsreceptie van de vereniging.  

Adres; de kantine van Voetbalvereniging GSC aan de 

Groenezoom  te Dordrecht. (sportcomplex Stadspol-
ders).  

Adres, voor uw navigatie: 

Nieuwe Noordpolderweg 12. 3312 AD Dordrecht  
Onder het genot van een glaasje en een oliebol kun-
nen we elkaar een goed 2015 wensen.  

U bent vanaf 13.30 uur welkom, einde ca. 15.30 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering 2016 is vastgesteld op maandag-

avond 7 maart in de vrijwilligersruimte van de RoPa-

run,  
Adres; RoParun Vrijwilligersruimte,  

Jan van Galenstraat 42, Schiedam.  

Bedrijvenpark de VIJFSLUIZEN).  
Aanvang 19.30 uur.  


