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Notulen 13 algemene ledenjaarvergadering
Personeelsvereniging E.ON Benelux, maandag 4 maart 2013, bedrijfsrestaurant RoCa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hellevoetsluis, 4 maart 2013
Aan : Het bestuur en de leden van de Personeelsvereniging E.ON Benelux BV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Aanwezig
Gerard Franx
Voorzitter
Rien Lindsen
Secretaris
Hans Mol
Penningmeester
A. van Ommen
Notulist
Bram Op den Brouw
Loek Vermeulen
Aanwezig: 24 leden (inclusief 6 bestuursleden)
Afwezig met kennisgeving: Cor van der Meulen, Hr. en Mv. Rappange, Huib Zandwijk, Charessa Roet,
Nico Bunschoten en Cock Adriaanse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Voorafgaande aan de vergadering vraagt de voorzitter of er onder de aanwezigen tegenkandidaten zijn
voor de volgens rooster aftredende bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.
Agenda:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Ingekomen stukken
e
4.
Notulen 12 jaarvergadering op 12 maart 2012
5.
Jaarverslag 2012
6.
Verslag penningmeester
7.
Verslag kascommissie
8.
Verkiezing kascontrolecommissie
9.
Begroting 2013
10.
Pauze
11.
Verloting verblijf bungalow ‘Vakantieoorden Energie’
12.
Bestuursverkiezing
13.
Activiteiten in 2013
14.
Rondvraag
15.
Sluiting
1. Opening:
De voorzitter opent om 19.40h de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de RoCa.
Hij vraagt de vergadering of er nog agendapunten moeten worden toegevoegd. Hierop geen reactie.
Hij deelt de vergadering mee dat, voor zover bij het bestuur bekend, de volgende leden oud-werknemers
zijn overleden en verzoekt de vergadering hen staande te gedenken.
Ton Hordijk, Eric Gramberg, J. Potters, Toon van Hattem, Chris van de Born, Leo Thomassen, Gijs Los,
Ino Braam, Henk Kwaijtaal en mevrouw Wallaard.
Het bestuur zal er alles aan doen om de leden over het overlijden van een (ex)-collega te verwittigen.
2. Mededelingen:
De voorzitter meldt dat Gerard Franx, Bram Op den Brouw en Loek Vermeulen volgens rooster aftredend
zijn. Allen hebben zich herkiesbaar gesteld.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ingekomen stukken:
1. Verslag over 2011 kascontrolecommissie.
2. Brief van de Hr. Wiebes over de beëindiging van de beleggingsclub
3. Energieaanbieding met korting voor gepensioneerden van de E.ON
(Hr. Wiebes reageert door te stellen dat de huidige energieaanbieding van E.ON nog voordeliger is)
4. Notulen jaarvergadering 2011:
Voorzitter neemt de notulen van de ledenvergadering in 2012 zowel tekstueel als inhoudelijk door.
Er zijn geen aan- of opmerkingen. Waarvan akte.
5. Jaarverslag:
De voorzitter neemt het jaarverslag zowel tekstueel als inhoudelijk door.
Na een verzoek aan de vergadering blijken er geen aanmerkingen op het jaarverslag 2012 te zijn en
wordt ook dit verslag goedgekeurd. Waarvan akte.
6. Verslag penningmeester:
De penningmeester neemt saldibalans van de personeelsvereniging door.
Hij gebruikt de Doe-Dag als voorbeeld waarna hij stelt dat bij enige onduidelijkheid tijdens de vergadering
altijd vragen kunnen worden gesteld. Er zijn tot nu toe geen vragen.
Vwb de begroting zijn er ingrijpende veranderingen te verwachten. Dit jaar heeft de PV slechts de helft
van de subsidie ontvangen zijn de € 10.000
Eigenlijk wilde E.ON het liefst de subsidie helemaal terugdraaien maar stelt dat de PV zich moet schikken
aan de bijdrage. Het is duidelijk dat het kastegoed van de PV inteert en het is daarom ook duidelijk dat de
kosten per persoon voor een activiteit omhoog zullen gaan en wellicht zelfs naar de kostprijs zoals
aangeboden door een reisorganisatie zullen stijgen.
De eis van E.ON om meer werkenden aan de activiteiten te laten deelnemen blijft onveranderd staan
maar zelfs E.ON zelf heeft de grootste moeite om deelnemers aan dergelijke activiteiten te krijgen.
De vakantiehuisjes ‘energie’ trekken ca 85 aanmeldingen per jaar waarvan ca. 50% werkenden zijn.
Ook de bijdrage van € 4200 per jaar aan de stichting vakantiehuisjes staat ter discussie. Zeker gezien het
dalende PV ledenaantal en de verminderde subsidie kan het zijn dat die bijdrage verlaagd wordt.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag.
7. Verslag Kascontrolecommissie:
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.
Het financieel verslag is overzichtelijk en correct. De commissie verzoekt de vergadering het bestuur
décharge te verlenen welk verzoek wordt ingewilligd. Waarvan akte.
De kascontrole is uitgevoerd door de heren Cor Straatman en Hans Stigt Thans.
Reserve was de heer Borstlap. De voorzitter vraagt om nieuwe leden voor kascontrole commissie.
De heer H. Brandenburg meldt zich aan als reserve.
De kascommissie bestaat nu uit de heren Stigt Thans en Borstlap.
De voorzitter bedankt de heren J. Stigt Thans en Straatman voor hun werk in de kascontrolecommissie.
8. Begroting 2010:
De voorzitter neemt de begroting, onder opmerkingen uit de vergadering, voor 2013 door.
Deze begroting is ook aangeboden aan de heer Ton Meijer, HR.
De voorzitter behandelt de begroting punt voor punt en beantwoord gelijktijdig de vragen uit de zaal.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uit de vergadering komt de vraag of eventueel de bijdrage van de leden voor het PV lidmaatschap kan
worden verhoogd. Hierop is de meest gehoorde reactie dat eea zeker leden gaat kosten. Ook om van de
kostprijs per persoon voor een activiteit de werkelijke kostprijs te maken leidt tot discussie en de
voorzitter geeft aan dat dit punt constante aandacht van het bestuur heeft en de PV-leden te betrekken
bij het vinden van een aanvaardbare oplossing.
De vergadering stemt in met de begroting voor 2013 en de voorzitter bedankt de penningmeester.
Waarvan akte.
9. Pauze
10. Verloting huisje “Vakantieoorden Energie”:
Onder de aanwezigen wordt een midweek- of een weekend in een bungalow van “Vakantieoorden
Energie” verloot. Hans Mol is de gelukkige en zal er zeker gebruik van maken.
Secretariaat PV zal het bestuur van de vakantieoorden hierover op de hoogte stellen.
11. Bestuursverkiezing:
Volgens rooster zijn de heren Franx, Op den Brouw en van der Meulen aftredend.
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegen kandidaten:
Het bestuur bestaat vanaf heden uit:
Gerard Franx
Rien Lindsen
Cor van der Meulen
Hans Mol
Ab van Ommen
Bram Op de Brouw
Charessa Roet
Loek Vermeulen
Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal de taakverdeling binnen het bestuur worden bepaald.
12. Komende activiteiten in 2013
Voorzitter stelt dat de meeste bestuursleden al zo’n jaar 13 actief zijn in het bestuur en de inspiratie soms
ontbreekt om nieuwe ideeën in te brengen.
Hij verzoekt de leden wederom zelf mee te denken en nieuwe activiteiten in te brengen om een zo groot
mogelijke variatie in het aanbod te krijgen wat ook aantrekkelijk is voor jonge, werkenden.
Secretaris deelt de vergadering mee dat alle avondactiviteiten plaatsvinden op de RoCa.
De volgende activiteiten zullen in 2013 bij voldoende aanmeldingen en mogelijke organisatie
plaatsvinden: Rondleiding Luxortheater, eventueel met voorstelling en diner, vissen, Paas- oktober en
Kerstklaverjassen, boogschieten, marathon Rotterdam waar nog vrijwilligers bij nodig zijn, Ladies Day, de
meerdaagse reis naar Ierland, golf, Doe-Dag, Motortoertocht, Sinterklaasfeest, Kerst in de Keizershof.
Voorzitter deelt mee dat de heren Wiebes en Baptiste hun werk voor de PV beëindigen en bedankt hen
voor hun inzet voor de PV en overhandigt de heer Wiebes een flesje wijn.
13. Rondvraag:
1. Hr. de Vries: als de subsidie daalt, dient wellicht ook de bijdrage aan de vakantieoorden te worden
verminderd. Voorzitter stelt dat E.ON de communicatie met de vakantieoorden door de PV moet
gebeuren maar zegt toe dat het bestuur zich hierover in de toekomst zal uitspreken. Hr. de Bruin, van de
stichting vakantieoorden, zegt dat in vergelijking met het kerstfeest de € 4200 bijdrage van de PV niet te
hoog is. De bijdrage van ENECO bestaat voor een groot deel uit materiële ondersteuning zodat hij
daarover helaas geen bedragen kan noemen.
2. Hr. Wiebes bedankt het bestuur voor de attentie maar stelt eea niet alleen maar met o.a. de leden van
den Berge en Lind van de beleggingsclub te hebben gedaan.
14. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan alle aanwezigen om 21.00h de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.
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