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Notulen 9 algemene ledenjaarvergadering
Personeelsvereniging E.ON Benelux, maandag 1 maart 2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hellevoetsluis, 1 maart 2010
Aan
: Het bestuur en de leden van de Personeelsvereniging E.ON Benelux BV.
Van secretaris PV
: Ab van Ommen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Aanwezig
Gerard Franx
Voorzitter
Ab van Ommen
Secretaris
Hans Mol
Penningmeester
Rien Lindsen
Bram Op den Brouw
Aanwezig: 22 leden (inclusief bestuur)
Afwezig met kennisgeving:
L. Vermeulen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Voorafgaand aan de vergadering vraagt de voorzitter of er onder de aanwezigen tegenkandidaten
zijn voor de volgens rooster aftredende bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.
1. Opening:
De voorzitter opent om 20.00h de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de EfG.
Hij deelt de vergadering mee dat voor zover bij het bestuur bekend de volgende leden van de PV
zijn overleden: J. van de Velde, G. van Bokkum, J. van Veen, J. Heindijk, R. Kooymans,
H. Schouten, J. van Rijn en M. Verhoeven. Het bestuur zal er alles aan doen om de leden
vroegtijdig van het overlijden van een ex collega te verwittigen.
2. Mededelingen:
1. Het bestuur heeft een overlijdensbericht van de Hr. Suurbier ontvangen.
Hij vraagt de aanwezigen of iemand bekend is met deze meneer.
In de vergadering is niemand aanwezig die deze persoon kent. Waarvan akte.
2. Voorzitter deelt de vergadering mee dat namens het bestuur een verzoek naar de E.ON is
gegaan om een contactpersoon binnen het bedrijf te benoemen. Namens E.ON is dat Charessa
Roet geworden. Zij zal aan de bestuursvergaderingen deelnemen en indien nodig de nodige
activiteiten ontplooien binnen E.ON Benelux.
3. In 2011 bestaat de PV 10 jaar en voorzitter deelt de vergadering mee dat de viering van dit
tweede lustrum niet ongemerkt voorbij zal gaan.
3. Ingekomen stukken:
1. Verslag over 2009 kascontrolecommissie.
4. Notulen jaarvergadering 2009:
Voorzitter neemt de notulen van de ledenvergadering in 2009 zowel tekstueel als inhoudelijk door.
Er zijn behoudens wat spelfouten geen aanmerkingen en hij bedankt de secretaris hiervoor.
Waarvan akte.
5. Jaarverslag:
Na een verzoek aan de vergadering blijken er geen aanmerkingen op het jaarverslag 2009 te zijn
en wordt ook dit verslag goedgekeurd. Waarvan akte.
6. Verslag penningmeester:
De penningmeester neemt saldibalans 2009 van de PV door.
Als aanmerking zegt de penningmeester dat de saldibalans 2009 van de fietsclub nog niet is
ontvangen. Hij kan daarom geen verklaring afleggen over de besteding van het bedrag wat in 2009
is overgemaakt naar de fietsclub. De medewerker belast met de organisatie binnen de fietsclub is
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hiervoor meerdere malen benaderd maar heeft tot dusver niet gereageerd. Na opmerkingen uit de
vergadering blijkt dat ook de informatieverspreiding binnen de fietsclub niet goed functioneert.
Leden worden niet op de hoogte gesteld van de komende fietstochten en maar een klein groepje in
de omgeving van de medewerker belast met de organisatie van de fietsclub kan optimaal profiteren
van de mogelijkheden. Getracht moet worden een en ander beter te stroomlijnen. Voorzitter deelt
de vergadering mee op korte termijn contact op te nemen met de betreffende medewerker.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het overzichtelijke balansoverzicht 2008.
7. Verslag Kascommissie:
De Secretaris van de PV leest de verklaring van de kascommissie voor.
De kascommissie bestaat uit de heren H. Brandenburg en H. de Ron.
Deze hebben de kascontrole uitgevoerd en dechargeert het bestuur middels deze verklaring.
Waarvan akte.
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit de heren:
C. Straatman en H. de Ron.
Er wordt door de vergadering een reserve lid aangesteld zijnde de heer H. van Stigt Thans.
8. Begroting 2009:
De voorzitter neemt de begroting, onder opmerkingen uit de vergadering, voor 2008 per deel door.
De hr. Zonnenberg vraagt wat er onder actiepark wordt verstaan.
Penningmeester deelt mee dat daaronder vallen bv, de Efteling, Drievliet, Slagharen e.d. Het
betreft hier de aankoop van kortingskaarten voor leden van de PV.
Voorzitter legt de aanwezigen uit wat de bedoeling is van de tweedaagse busreis naar de
kerstmarkten in Lille, Frankrijk. E.e.a. wordt in deze vorm gegoten na vragen uit de jaarvergadering
2009. De reis zal plaatsvinden op 11 en 12 december 2010.
Hij verwijst verder naar de toekomstige nieuwsbrieven en de website.
Het bestuur betreurt het dat door de geringe belangstelling het darten maar op 1 avond kon
worden georganiseer en beraadt zich over continuering van deze dartavonden.
Ondanks positieve geluiden uit de vergadering aangaande de locatie voor het kerstfeest van de
PV, gaat het bestuur toch opzoek naar een andere locatie. Ook vanwege op- en aanmerkingen van
diverse leden na het laatste feest. Bedacht moet worden dat de prijs van een eventueel feest op
een andere locatie wel veel hoger komt te liggen daar eenzelfde prijs/kwaliteitsverhouding van de
Keizershof niet snel ergens anders gevonden zal worden.
Het Jeu de Boules staat niet op de begroting voor 2010 daar de hal en de vloer van deze locatie in
2010 geheel vernieuwd wordt en er geen enkele activiteit kan plaatsvinden. Waarschijnlijk in 2011.
De hr. De Ron deelt mee dat bij hem twee maal de contributie 2009 is afgeschreven.
Penningmeester deelt mee dat door een door hem gemaakt fout het jaartal van de tweede
afschrijving niet is gewijzigd in 2010.
De afschrijving klopt dus en er zal dus niet nogmaals een afschrijving voor 2010 plaatsvinden.
De vergadering stemt in met de begroting voor 2010 en de voorzitter bedankt de penningmeester.
9. Pauze
10. Verloting huisje “Vakantieoorden Energie”:
Onder de aanwezigen wordt een midweek- of een weekend in een bungalow van “Vakantieoorden
Energie” verloot.
Mevrouw Wolters trok het winnende lot (nr. 6) deze keer voor de voorzitter Gerard Franx.
Secretariaat PV zal het bestuur van de vakantieoorden hierover op de hoogte stellen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Bestuursverkiezing:
Volgens rooster zijn de heren Franx, Op den Brouw en Vermeulen aftredend.
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en alle drie zijn unaniem herkozen door de aanwezigen.
Het bestuur bestaat vanaf heden uit:
Gerard Franx
Ab van Ommen
Hans Mol
Rien Lindsen
Bram Op de Brouw
Loek Vermeulen en
Cor van der Meulen.
Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal de taakverdeling binnen het bestuur worden bepaald.
12. Rondvraag:
1. De hr. Wallaard vraagt of er geen folders of infoboekjes van de ‘Vakantieoorden Energie’ zijn.
Het bestuur moet daar het antwoord op schuldig blijven. Echter, de hr. Wolters en zijn echtgenote,
als leden aanwezig bij de vergadering zeggen als beheerders van een der vakantieoorden, de heer
Wallaard toe hem een folder te zullen toesturen.
2. Vorig jaar vroeg het bestuur van de ‘Vakantieoorden Energie’ om een vacante plaats in hun
bestuur op te laten vullen door een lid van de PV E.ON Benelux.
Twee leden zijn daarna gaan praten bij ‘Vakantieoorden Energie’ maar hebben daarna nooit meer
iets gehoord. Dat is op zijn minst niet beleefd en netjes.
Tijdens de vergadering bleek de hr. Rosmalen, lid van de PV, bovenstaande functie te vervullen.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00h de vergadering onder dankzegging aan
alle aanwezigen en wenst een ieder wel thuis.
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