Februari 2015
Beste Leden,
Hierbij weer de nieuwsbrief met het laatste nieuws over de activiteiten dit voorjaar, zoals de Doedag in Delft en
de golfwedstrijd op golfbaan Kleiburg. Voor de reis naar Polen was veel belangstelling en is al volgeboekt en er
wordt ook weer gewerkt aan een motortoertocht op 9 mei. Bij E.ON is er echter wel weer het een en ander veranderd. Dit betekent dat we tot nader order niet meer in de avond terecht kunnen op de RoCa locatie.
Voor de komende maanden mogen we ‘s avonds gebruik maken van het kantoor van de Roparun organisatie in
Schiedam, waar we hen dankbaar voor zijn. Het adres is; Jan van Galenstraat 42, 3115 JG, Schiedam. Bedrijvenpark “de Vijf Sluizen”. Dit is vanuit Rotterdam Zuid direct rechts achter de Benelux tunnel. Op deze locatie
kunnen we ook weer een wijntje en een biertje schenken en er uiteraard zorgen we voor koffie en thee. Verder
hebben we hier geen problemen met de toegang. De jaarvergadering zal dus ook hier worden gehouden, twee
dagen later de verkeersinstructie en aan het eind van de maand het Paasklaverjassen.
Tot ziens op één van de activiteiten en vooral de jaarvergadering.
Het bestuur.

Jaarvergadering

Programma

De jaarvergadering 2015 is vastgesteld op maandagavond 2 maart in de Roparun vrijwilligers ruimte aan
de Jan van Galenstraat 42, 3115 JG, Schiedam
Aanvang 19.30 uur.
De regulier aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot
aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Voorjaar 2015
Maart
Maandag

Verkeersinstructie.
Ja hoor het is weer zover. Op donderdag 5 maart is er
weer een instructieavond waar de allerlaatste verkeersregels en nieuwe verkeersborden die per 1 januari ingaan zullen worden behandeld. Zaal open om
19.00 uur en aanvang 19.45 uur. Verder zult u getest
worden op uw theoretische kennis van de verkeersregels door middel van een quiz. Ook verder info over
fietsen met trap ondersteuning. Dit geheel zal worden
behandeld door Dhr. J. de Zeeuw en echtgenote van
Veilig Verkeer Nederland. De kosten voor deze avond
bedragen € 3,50 p/p. voor deelname. Inschrijven 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

Vissen op de Grevelingen.
De visboot is voor komend jaar weer voor 5 afvaarten
vastgelegd. En wel op de volgende vrijdagen; 6 maart,
3 april, 8 mei, 4 september, 2 oktober en 20 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.
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Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

2 Jaarvergadering
5 Voorlichting verkeersregels
6 Vissen op de Grevelingen
24 Paasklaverjassen
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Vrijdag
Vrijdag

3 Vissen op de Grevelingen
17 9 daagse busreis Polen

Mei
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
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Golfwedstrijd in Brielle
Doedag Delft.
Vissen op de Grevelingen
Motortoertocht.

Volg de vereniging ook op facebook ;
www.facebook.com/PVEON
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

Kijk voor het laatste nieuws op de website.

Februari 2015
Algemene jaarlijkse ledenvergadering.
Maandagavond 2 maart 2015
RoPa-run vrijwilligersruimte;
Jan van Galenstraat 42, 3115 JG, Schiedam.

Doedag in Delft.
Zaterdag 2 mei.
Dit jaar heeft Hans Mol een leuk programma samengesteld voor de DoeDag.
U gaat met eigen vervoer naar Delft en parkeert bij de
Royal Delft (Porcelijne Fles).
Het programma is dan verder als volgt;
09.30 uur. Ontvangst Royal Delft met 2 kopjes
koffie of thee met appelgebak.
10.15 uur
Rondleiding aan de Royal Delft Experience.
11.15 uur
Bezoek aan showroom met de producten van Royal Delft.
11.45 uur
Rondvaart door de grachtengordel van
Delft.
13.00 uur
Lunch in historisch pand Willem van
Oranje
14.30 uur
Stadswandeling met gids
15.30 uur
Rondleiding Nieuwe Kerk
16.00 uur
Bezoekers van de Nieuwe Kerk kunnen
op eigen gelegenheid, gratis de Oude
Kerk bezoeken.
16.30 uur
Terug naar de auto’s, of naar eigen keuze winkelen in de stad.
Kosten voor leden € 25,00 per persoon
Einde inschrijving; eind maart.
Inschrijven middels het aanmeldingsformulier.

Aanvang 19.30 uur
Agenda;
1
Opening
2
Mededelingen
3
Ingekomen stukken
4
Notulen 14de jaarvergadering 14 januari 2014
5
Jaarverslag 2014
6
Verslag penningmeester boekjaar 2014
7
Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2014
8
Verkiezing kascontrolecommissie voor 2015
9
Pauze
10
Toekomst PV aangaande financiën en de gewijzigde relatie met E.ON Benelux v.w.b.
onder andere locatiemogelijkheden
voor organiseren activiteiten.
11
Activiteiten 2015
12
Bestuursverkiezing
13
Rondvraag
14
Sluiting.

Motortoertocht.
Hallo Motorvrienden,
Hoewel we nog midden in de winter zitten en de
meeste motoren nog onder een zacht dekentje genieten van hun winterslaap zijn we al weer druk
bezig met de MTT van 2015.
De datum is vastgesteld op zaterdag 9 mei, een uitwijk datum is er niet, mocht het extreem slecht weer
zijn dan wijken we uit naar september.
Dit jaar gaan we richting Alblasserwaard en komen
langs de Kinderdijk, hoe het verder verloopt hoor je
nog van ons.
Aangezien we geen bijdrage meer krijgen van de
Eon zijn de kosten voor een ieder gelijk, hoe hoog
die worden moet nog worden vastgesteld (hangt af
van de te bezoeken restaurants enz.).
We hopen dat jullie je massaal gaan opgeven zodat
het weer een mooie tocht gaat worden.
Opgeven kan via de PV maar je kunt je ook bij Ton,
Berlinda of ondergetekende opgeven.

Golf wedstrijd.
Vrijdag 1 mei.
Op deze dag organiseert de PV weer een golfwedstrijd. Ook nu op de golfclub Kleiburg. Krabbeweg 1,
3231 NB in Brielle, Recreatiegebied Brielse Maas.
De wedstrijdvorm is 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 15 april met
bijgevoegd formulier. Aanmelden s.v.p. zo spoedig
mogelijk.

Paasklaverjassen in Schiedam.
Op maandagavond 24 maart.kunt u weer klaverjassen
voor (Paas)eieren Nu in de nieuwe locatie; RoPa vrijwilligersruimte, Jan van Galenstraat 42, Schiedam.
U speelt individueel, middels loting krijgt u per ronde 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, a.op.den.brouw@hccnet.nl.

We gaan er weer een mooie tocht van maken en
hopen dat jullie allemaal meerijden.
We horen graag van jullie,
Groeten
Berlinda, Ton en Aad
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