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Programma   
Voorjaar 2013 
 

Februari  

Woensdag        20 Voorlichtingsavond verkeersregels 

 

Maart 
Maandag            4 Algemene ledenjaarvergadering 
Vrijdag               8 Vissen op de Grevelingen 
Zaterdag      16 Joop Zoetemelk Classic 
Zaterdag           16 Plassenloop Reeuwijk 
Maandag           25 Paasklaverjassen op RoCa 

 

April 
Zondag               7  Dwars door Dordt loop 
Vrijdag             12  Vissen op de Grevelingen 

Zondag      14  Marathon van Rotterdam  
Woensdag         17  8  daagse busreis Ierland (vol). 
Zaterdag      20  Ladies Car day  
 
Mei 
Vrijdag               3  Vissen op de Grevelingen     
Vrijdag             10  Golfwedstrijd in Delfland 
Zaterdag 11  Lenteloop Papendrecht 
Zondag             18-20  RoParun. 
 
September 
Zaterdag              7 Motortoertocht 
Zaterdag            21 Doedag 

 

Adres secretariaat   

Personeelsvereniging E.ON Benelux,  

Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 

Telefoon secretariaat 010 2895430 
Bankrekening: 9109857 

t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 

E-mail; Personeelsvereniging@eon-benelux.com 

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

dering op maandagavond 4 maart in het bedrijfsres-

taurant van de locatie Roca, Capelseweg 400 te Rot-
terdam. 

                     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 

Tijdens de vergadering wordt een verblijf in een bun-
galow van de Stichting vakantieoorden Energie in 

Rhenen onder de aanwezige leden verloot. 

Februari 2013 

Beste leden, 
De kop van 2013 is er weer af, weer tijd om even bij u het programma van de personeelsvereniging onder de 

aandacht te brengen. Als eerste zouden we het zeer op prijsstellen om vele leden op de jaarvergadering te mogen 

verwelkomen om het reilen en zeilen van de vereniging met u te bespreken. De vaste activiteiten blijken nog 

steeds aan te slaan, maar we blijven openstaan voor nieuwe suggesties. Besloten is de Doedag te verplaatsen naar 

september en daar we de afspraken voor het bezoek aan Schiphol niet rond kregen, is er nu gekozen voor Amers-

foort. Een stad met een rijke historie, die niet te ver van Rotterdam en Dordrecht afligt, zodat de reistijd beperkt 

blijft. De motortoertocht staat gepland voor 7 september en voor 21 december is de Keizershof weer gereser-

veerd. Helaas hebben we de prijzen moeten verhogen, daar E.ON de subsidie sterk heeft verlaagd, wat begrijpe-

lijk is gezien de moeilijke situatie waar E.ON zich in bevindt. Dit geldt o.a. voor het vissen en klaverjassen. 

Tot ziens op een van de activiteiten.                 Het bestuur. 

Voorlichtingsavond verkeersregels 
Op woensdagavond 20 februari organiseren we weer 

een instructieavond verkeersregels. Een instructeur 

van Veilig verkeer Nederland komt ons bijpraten 
over de nieuwe regels in het verkeersreglement. Let 

wel niet het zelfde programma als vorig jaar. De 

avond wordt gehouden op de Roca locatie, aanvang 

20.00 uur. De deelname kosten zijn € 3,00 per per-

soon. 

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

De visdagen zijn vrijdag 8 maart, 12 april, 3 mei. 
6 september, 4 oktober en 22 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. 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 

Marathon van Rotterdam 
Dit jaar neemt voor de 25ste keer de E.ON lopers-

groep weer deel aan de marathon. Oud lopers en vrij-

willigers zijn van harte welkom om vanaf 14:30 uur 
in het EFG bedrijfsrestaurant herinneringen op te 

halen onder het genot van een alcoholvrij drankje. 

Legitimatie en aanmelding vooraf bij
(michel.groeneveld@eon.com) verplicht. 

mailto:michel.groeneveld@eon.com
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Paasklaverjassen Galileïstraat. 
De maandagavond voor Pasen, 25 maart 

kunt u weer klaverjassen voor (Paas)eieren in het 

bedrijfsrestaurant van de Roca locatie . 
U speelt individueel, middels loting krijgt u per ron-

de uw speelmaat toegewezen. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat bij onvoldoende deelnemers 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 

Ladies car day. 
Eerste hulp bij autopech. Voor de auto rijdende da-

mes onder onze leden organiseren we een instructie 

middag. Het controleren van de diverse vloeistoffen 
in een auto, zoals, olie, koelwater en ruitensproeier-

vloeistof en het belangrijkste het verwisselen van 

een wiel bij een lekke band. Verder kunt u alle vra-
gen stellen over de autotechniek. De instructie 

wordt gegeven bij autoclub Apollo, Smirnoffweg 

38, 3088 HE Rotterdam. De datum is zaterdag 20 

april. De kosten bedragen € 3,00 per persoon.  
Per instructie kunnen 6 tot 12 dames deelnemen. 

Aanmelden bij Cor van der Meulen 06302557424 

Voor 5 april. 

Februari 2013 

Algemene jaarlijkse ledenvergadering. 

Maandagavond 4 maart 2013. Aanvang 19.30 uur 

Bedrijfsrestaurant RoCa-locatie  

Agenda; 
1 Opening 
2 Mededelingen 

3 Ingekomen stukken 

4 Notulen 12de jaarvergadering 12 maart 2012 
5 Jaarverslag 2012 

6 Verslag penningmeester 

7 Verslag kascontrolecommissie 

8 Verkiezing kascontrolecommissie 
9 Begroting 2013 

10 Pauze 

11 Verloting verblijf bungalow Vakantie Oorden 
Energie 

12 Bestuursverkiezing 

13 Activiteiten 2013 

14 Rondvraag 
15 Sluiting 

Korting Elektriciteit en gas voor gepensioneerden. 

E.ON biedt de gepensioneerde leden van de vereni-

ging korting op de elektriciteits- en gasrekening. 
Als gepensioneerde van E.ON en lid van de vereni-

ging krijgt u jaarlijks 7 % korting op uw energiere-

kening indien u overstapt naar E.ON. 

Op www.personeelsenergie.nl vindt u meer infor-
matie over dit aanbod en kunt u zich aanmelden met 

onze eigen collectiviteitscode. Deze kunt u opvra-

gen via charessa.roet@eon-benelux.com, vermeld 
hierbij uw lidnummer van de personeelsvereniging. 

E.ON zorgt dat de overstap vlekkeloos verloopt en 

dat  u nooit zonder energie komt te zitten. 
Heeft u nog vragen, twijfelt u nog ergens over of 

meldt u zich liever telefonisch aan, bel dan met de 

service desk Personeelsenergie van E.ON met tele-

foonnummer 040 2577888 

Doedag Amersfoort 21 september. 
Daar de normale datum, 11 mei, voor onze doedag  

tussen Hemelsvaart en Pinksteren uit kwam, is dit jaar 

gekozen voor 21 september en als reisdoel is nu geko-
zen voor Amersfoort. Amersfoort is een van de groot-

ste monumentensteden van Nederland. De grachten, 

muurhuizen en de Koppelpoort evenals het grachten 
en straten patroon verwijzen naar de oorsprong van de 

stad in de 13de eeuw. 

Vertrek uit Rotterdam en Dordrecht, resp. om 8.30 

uur en 9.00 uur. Bij aankomst om ca 10.15 uur wor-
den we door een stadsgids opgewacht met een wel-

komstpakket. Deze gids begeleidt ons naar het restau-

rant waar de koffie/thee met een Amersfoortse lekker-
nij klaar staat. Van 11.00 tot 12.30 leidt de gids ons 

rond door de historische binnenstad. Hierna heeft u 

een uur de tijd om, op eigen kosten, de lunch te ge-
bruiken. Tussen 13.30 en 14.15 uur maken we in open 

bootjes een rondvaart door de binnenstad. 

Hierna kunt u tot 17.00 uur op eigen gelegenheid 

Amersfoort verkennen. Hierna vertrekken we naar 
Maarsbergen waar we het 3 gangen diner gebruiken. 

Om 20.30 zijn we dan weer terug in Rotterdam en om 

21.00 in Dordrecht. De prijs voor leden bedraagt € 
40,00 en voor introducés € 53,50.  

Duinentocht Voorne                      MTB - Tocht 

Op zondag 3 maart met als startplaats Paviljoen de 

Duinrand in Oostvoorne en een lengte van 45 km.  

De tocht gaat door het prachtige gebied van het 
Voorns Duin. De start is om 10.00 uur en er zijn geen 

kosten aan verbonden of eventueel een kleine donatie 

aan het Zuid-Hollands landschap'  

Adres startplaats;’Strandweg 4, 3233 CW Oostvoorne 

Info: Leo van Rosmalen: Tel: 0181 482540 

Golf wedstrijd op baan Delfland. 
De eerste wedstrijd is op 10 mei, op golfbaan Delf-

land, Albrechtsweg 1, 2636 HZ Schipluiden.  
De wedstrijdvorm is 18-holes Stableford 

(individueel met volledige handicap verrekening).  

Start om 13.00 uur. Aankomst vanaf 12.00 uur, kof-

fie en thee staan klaar. Deelname voor leden € 20,00 
p.p. introducés € 45,00. Aanmelden en machtigen 

uiterlijk voor 15 april met bijgevoegd formulier. 

Aanmelden s.v.p. zo spoedig mogelijk! 

Tel:482540

