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Programma   
Voorjaar 2014 
Januari 
Donderdag       9 Nieuwjaarsreceptie in Dordrecht 

Dinsdag          14 Algemene ledenvergadering 
 

Februari  

 

Maart 
Vrijdag            8 Vissen op de Grevelingen 
Woensdag     26 Voorlichtingsavond verkeersregels 

 
April 
Maandag          7 Paasklaverjassen op RoCa 
Woensdag       10  6  daagse reis Portugal. 
Zondag    13 Marathon van Rotterdam  
 
Mei 
Vrijdag           9 Golfwedstrijd 

 

Adres secretariaat   
Personeelsvereniging E.ON Benelux,  

Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 

Telefoon secretariaat 010 2895430 

Bankrekening: NLINGB0009109857 
t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 

E-mail; Personeelsvereniging@eon-benelux.com 

Website; www.pv-eon-benelux.nl 

Algemene ledenvergadering. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarverga-

dering op dinsdagavond 14 januari in het bedrijfs-

restaurant van de locatie Roca,  
Capelseweg 400 te Rotterdam. 

                    Aanvang 19.30 uur 

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

De regulier aftredende bestuursleden stellen zich her-

kiesbaar. 

December 2013 

Beste leden, 

De laatste maand van het jaar 2013 is inmiddels voor een groot deel vestreken. 

Een periode om terug en vooruit te kijken. Terug kijkend kunnen wij vaststellen dat het een goed 

jaar is geweest. Met helaas steeds minder deelnemers aan onze activiteiten. 

Vooruit kijkend zijn wij wat minder positief gestemd. 

Op vrijdag 29 november hebben de penningmeester, secretaris en ik een gesprek gehad met de 

heer Ton Meijer, hoofd P&O, aangaande de begroting voor het jaar 2014. 

Dat het met het bedrijf E.ON Benelux economisch niet zo voor de wind gaat, was ons bekend, 

maar dat het verlies zo was dat wij geen subsidie meer ontvangen, was een bijzonder bittere pil.  

In de daarop volgende bestuursvergadering hebben wij met het bestuur de ontstane situatie be-

sproken. 

Wij krijgen uw contributie nog als inkomen en met de kleine buffer die wij nog hebben kunnen 

wij het komend jaar u nog een aantal activiteiten aanbieden zoals u van ons gewend bent. 

In de komende ledenvergadering, welke wij vervroegd zullen houden op dinsdag 14 januari 2014, 

willen wij met u de ontstane situatie bespreken.  

Het bestuur hoopt dan ook u in groten-getale die avond te kunnen spreken. 
Rest mij nog u allen prettige feestdagen te wensen en een goed en vooral gezond 2014. 
Gerard Franx, voorzitter. 

Nieuwjaarsreceptie.  
Ook dit jaar bent u weer van harte welkom op de 

nieuwjaarsreceptie van de vereniging.  

Dit maal op donderdagmiddag 9 januari, in de kanti-
ne van Voetbalvereniging GSC aan de Groenezoom  

te Dordrecht. (sportcomplex Stadspolders). 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 2014 wensen. U bent vanaf 

13.30 uur welkom, einde ca. 15.30 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 
Leden gegevens. 
De personeelsvereniging komt regelmatig het pro-

bleem tegen dat de leden geen wijzigingen doorge-

ven over. Verandering van adres/woonplaats/

telefoonnummer. Verandering van email adres. Geef 
het a.u.b door via de website of via het antwoord 

nummer PV E.ON. U kunt het ook doorgeven aan 

Cor van der Meulen cor.meulen@planet.nl   
Website; www.pv-eon-benelux.nl 

Antwoordnummer 90150, 3009VB Rotterdam 

mailto:cor.meulen@planet.nl
http://www.pv-eon-benelux.com
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Paasklaverjassen Galileïstraat. 
Op maandagavond 7 april 

kunt u weer klaverjassen voor (Paas)eieren in 

het bedrijfsrestaurant van de RoCa locatie . 
U speelt individueel, middels loting krijgt u per 

ronde uw speelmaat toegewezen. Op deze wij-

ze wordt voorkomen dat bij onvoldoende deel-
nemers wij mensen teleur moeten stellen. Nu is 

er een kleine kans dat u voor hoogstens 1 ronde 

wordt uitgeloot.  

Entree; leden € 2.00 , Introducés € 4,50. 
Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Informatie Bram Op den Brouw. 

Tel. 0180 422292  
of E-mail; a.op.den.brouw@hccnet.nl 

December 2013 

Vissen op de Grevelingen. 
Indien het weer het toelaat is de afvaart om 8.00 

uur. 
De visdagen zijn vrijdag 21 maart, 9 mei. 

5 september, 7 oktober en 21 november. 

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. 

Algemene jaarlijkse ledenvergadering. 

Dinsdagavond 14 januari 2014 

Bedrijfsrestaurant RoCa-locatie  

Agenda; 
1     Opening 
2     Mededelingen 

3     Ingekomen stukken 

4     Notulen 13de jaarvergadering 4 maart 2013 
5 Jaarverslag 2013 

6 Verslag penningmeester boekjaar 2013 

7 Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2013 

8 Verkiezing kascontrolecommissie voor 2014 
9 Pauze 

10 Financiële situatie PV, activiteiten en  

 de begroting 2014 
11 Bestuursverkiezing 

12 Rondvraag 

13 Sluiting 

Lidmaatschap Vakantieoorden Energie. 
Over het lidmaatschap van ‘vakantieoorden energie’ 

moet ik wel het volgende kwijt.  

Een deel van de jaarlijkse subsidie was bedoeld om 

uw lidmaatschap te betalen aan de vereniging 
‘vakantieoorden energie’.  Door het uitblijven van 

de subsidie moeten wij dit helaas beëindigen. 

Voor diegene die regelmatig gebruik maken van 
deze huisjes het volgende.  

Deze mensen zullen zelf lid moeten worden van de 

vereniging.  
Kijkt u op de website  

www. vakantieoordenenergie.nl 

Gerard Franx, Voorzitter 

Verkeersinstructie 26 maart 
Op woensdagavond 26 maart organiseert de 

personeelsvereniging weer een informatie-

avond over verkeersregels.  

De aandacht zal gaan naar de volgende punten;  
Het rijden met een caravan 

Fietsen met elektrische ondersteuning, 

Regels mbt Scooters/Brommers, 
Scootmobiels, Brommobiels,  

Voetgangers.  

Heeft u nog suggesties voor punten op deze 
avond geef het dan door aan:  Cor van der 

Meulen email cor.meulen@planet.nl  

De kosten voor deze avond zijn € 3,50 per per-

soon. Aanmelden via het aanmeldingsformulier 
en dit opsturen naar het antwoord nummer. 

Verdere informatie Cor van der Meulen 

0630257424 of cor.meulen@planet.nl. Websi-
te; www.pv-eon-benelux.nl 

Personeelsvereniging E.ON Benelux  

Antwoordnummer 90150 3009VB Rotterdam 

Ton en Henny van der Kruijt, zijn eind 2010 na een werkzaam leven van ruim 44 jaar, bij het GEB-
EZH en E.ON naar Griekenland vertrokken. Hier wonen wij nu erg naar hun zin, en komen maar 1x 

per jaar terug naar Nederland om familie en vrienden te bezoeken en ook om olijfolie te bezorgen. 

Wij bezitten een olijfgaard in het zuiden van de Peloponnesos. Wij plukken de olijven in December 

Voor geïnteresseerden willen zij deze Kalamata olijfolie bij hen bezorgen. 
Wij verkopen de olie van de 1e natuurlijke persing voor € 7,50 per liter, in blikjes of flesjes van ¾  

liter en in 3, 5 en 17 liter blikken. Die kosten resp. € 6,00, € 22,50, € 37,50 en  € 127,50. 

Wil je deze olie bestellen, stuur een mail naar ollandos.vigla@gmail.com. De tijd is krap, dus wees 
er snel bij. Groeten van Ton & Henny van der Kruijt.  

Kijk voor het gehele artikel op onze website www.pv-eon-benelux.nl 

6 daagse reis Lissabon. 

De reis is volgeboekt, u kunt zich nog wel 

op de reserve lijst laten zetten. 

Voor informatie zie de website. 

Advertentie. 
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