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Voorschoten, 8 maart 2006 

 
 
Aan : leden bestuur Personeelsvereniging E.ON Benelux 

Van secretaris : Ilona van Vliet-van den Heuvel 

Onderwerp : notulen  jaarvergadering Personeelsvereniging E.ON Benelux 

  

 

Notulen  jaarvergadering Pers.Ver.E.ON Benelux, 6 maart  2006 te 20.00 uur EfG 
 

Aanwezig                Afwezig 

Gerard Franx                 voorzitter   Leo Thomassen secretaris 

Hans Mol                       penningmeester  Henk Houwen 

Bram Op den Brouw     2
e
 penningmeester 

Loek Vermeulen 

Ilona van Vliet    2
e
 secretaris 

 

Aanwezig 15 leden, geen afzeggingen. 

 

 

Opening 

De heer Franx opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Voorzitter 

vraagt of er onder de aanwezigen iemand zich beschikbaar wil stellen voor een 

bestuursfunctie. Helaas niemand. 

 

Mededelingen 

De heer Franx medlt dat de busreis naar Schotland, in april, geheel is volgeboekt. De 

brief betreffende deze reis is heden de deur uitgegaan. 

Voorzitter meldt dat er nog wel enige plaatsen zijn voor de doedag  op 13 mei. 

Vervolgens deelt de heer Franx meee dat de soos te Voorburg weer gestart is. De 

eerstkomende datum is 15 maart, daaropvolgende 12 april. 

  

Ingekomen stukken 

Decharge kascommissie. Komt aan bod bij punt 6 verslag penningmeester. 

 

Notulen jaarvergadering 

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de heer 

Thomassen. 

 

Jaarverslag 

De heer Franx meldt dat de schietavond onder leidng van de heer Voorzaat niet is 

vermeld. 

 

Verslag penningmeester 

De heer Mol vraagt of er op en/of aanmerkingen zijn. Zijn geen vragen. 

De heer Franx meldt dat er bij de rondvraag nog op een en ander kan worden 

teruggekomen. 
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Verslag kascommissie 

De heer Hoogendoorn meldt dat alles in orde is. Hij heeft zijn handtekening gezet. 

 

Verkiezing kascontrolecommissie 

De heer van der Meij is geweest. In de vorige vergadering is het reservelid de heer 

Borstlap lid geworden. De heer C. van der Meulen wordt het nieuwe reservelid. 

 

Begroting 2006-02-06 

De heer Zonnenberg merkt op dat de begroting is gebaseerd op 475 leden. Hij 

concludeert dat er 450 leden zijn. De heer Mol antwoordt dat het aantal nogal fluctueert. 

Afgelopen jaar zijn er weer enige leden bijgekomen.  

 

Naar aanleiding van een opmerking van de heer Zonnenberg betreffende de subsidie legt 

de heer Franx uit dat er is afgesproken dat er geen fondswerving zou ontstaan.  

De heer Lindsen antwoordt dat doordat de vennootschap de contributie niet meer 

verdubbelt, wij er niet slechter van zijn geworden. 

Mocht er bijvoorbeeld in verband met een lustrum extra geld nodig zijn, moeten wij dat 

aanvragen. Mits de begroting goed is onderbouwd is er tot nog toe altijd positief op 

gereageerd.  

 

De heer Franx vraagt aan de heer Hoek, van de keybordclub, dat het wellicht aardig is 

een korte schets te geven van het afgelopen jaar. 

De heer Hoek zegt dat het erg goed gaat met de club. Ze spelen iedere dinsdagmorgen om 

de 14 dagen in de kantine van een voetbalclub. Er zijn momenteel 6 leden. Er wordt 

keybord en accordeon gespeeld. 

De heer Franx vraagt of het ook mogelijk is mee te doen, ook als men niet kan spelen. 

Dit wordt door de heer Hoek bevestigend beantwoord. 

De heer Wiebes is van de beleggingsclub. Zij vergaderen iedere 1
e
 en 3

e
 donderdag op de 

locatie Fg. Ze zijn met 15 leden en bespreken wat er aangekocht of verkocht zal worden. 

Zij gaan ook naar de dag van het aandeel.  

Zij zijn aangesloten bij de NCVB, dit is verplicht. Er mogen ook niet meer dan 25 leden 

zijn. De heer Franx vraagt wat het bedrag is als je lid wil worden. De inleg is momenteel 

€ 1500. 

 

De heer Franx vraagt alvorens er pauze is, of de leden willen meedenken over het 

komende lustrum. Het bestuur wil hieraan extra aandacht schenken door een bijzonder 

feest te geven. De voorzitter legt een aantal locaties voor en vraagt of er in de pauze 

hierover kan worden nagedacht. 

Een aantal leden antwoordt meteen waarom niet naar de Keizershof? 

 

Feestavond 

De heer Franx  zegt de leden te hebben gehoord en de opmerkingen ter harte te zullen 

nemen. 
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Bestuursverkiezing. 

De heer Franx vervolgt de vergadering en deelt mee dat de heer Thomassen te kennen 

heeft gegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Ilona van Vliet is bereid als secretaris te 

functioneren. 

De heer Lindsen heeft zich herkiesbaar gesteld en dit wordt onder dank aanvaard. 

 

 

Activiteiten 2006 

De heer Franx vervolgt en zegt dat allen de activiteiten hebben kunnen lezen. Hij deelt 

vervolgens mee dat een ieder die lid is van de personeelsvereniging automatisch lid is van 

de huisjes Eneco. Voorzitter wil onder de leden een huisje verloten. Er worden 3 lootjes 

getrokken, helaas is het getrokken nummer niet geactiveerd. 

Er ontstaat een korte discussie of de loting dient te gaan onder alle leden of allen onder de 

aanwezigen. Iedereen stemt voor de aanwezige leden. Er wordt weer geloot en de 

gelukkige winnaar is de familie van der Meulen. 

 

 

Rondvraag en tevens sluiting 

De heer Franx vraagt of er nog iemand ideeën heeft voor bepaalde activiteiten. 

Er wordt gevraagd of er al een idee is voor de meerdaagse reis in 2007. De heer 

Vermeulen heeft informatie binnen gekregen over Kopenhagen, dit is echter zeer 

kostbaar. 

Mevrouw van der Meulen stelt voor naar Praag te gaan. 

De heer van der Bor vraagt of het mogelijk is de Stroomlijn te ontvangen. Hij heeft dit 

reeds eerder gevraagd. De heer Lindsen antwoordt dat hij er voor zal zorgen. 

De heer van der Meulen vraagt waarom er in Voorburg een soos wordt gehouden en niet 

in het Rotterdamse. De heer Franx antwoordt dat de heer Houwen een soos heeft 

opgestart in Hoogvliet, er is geen enkele reactie geweest. De heer Lindsen geeft aan dat 

mocht er animo zijn er een soos wordt gestart. 

De heer Mol heeft de soos in Voorburg weer opgestart. Zodra echter het gebouw wordt 

verkocht, is de soos ook ten einde. 

De heer Wallaard vraagt waarom er geen bloemetje meer komt met een 5 jarige 

verjaardag. Er zal naar worden geïnformeerd.  

De heer Franx memoreert dat er regelmatig een bulletin verschijnt en hoe de leden dit 

ervaren. Er wordt zeer positief op gereageerd. 

De heer van der Meulen stelt vast dat als er iemand overlijdt, er geen bericht komt. De 

heer Franx antwoordt dat het bestuur ook niet wordt ingelicht. 

De heer Franx geeft aan dat er op 25 maart a.s. een Bingo te Dordrecht is en op 10 april 

de paasklaverjas. Hij nodigt de leden van harte uit. 

De heer van der Meulen vraagt of het bulletin niet op de PV website kan. De heer Franx 

antwoordt dat het bestudeerd zal worden. 

 

De heer Franx sluit af onder dankzegging  en wenst iedereen wel thuis.  


