Secretariaat: Capelseweg 400
3068 AX Rotterdam

Tel.nr. 010-289 5430
Voorschoten, 19 maart 2007
Aan
Van secretaris
Onderwerp

: leden bestuur Personeelsvereniging E.ON Benelux
: Ilona van Vliet-van den Heuvel
: notulen 5e jaarvergadering Personeelsvereniging E.ON Benelux

Notulen jaarvergadering Personeelsvereniging E.ON Benelux, 5 maart 2007 te 20.00 uur EfG.
Aanwezig
Rien Lindsen
Hans Mol
Bram op den Brouw
Henk Houwen
Loek Vermeulen
Ilona van Vliet

2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester

Afwezig
Gerard Franx

voorzitter

secretaris

Aanwezig 15 leden,
Afzeggingen van de heren G. Franx, C. v.d. Meulen, G. Oudshoorn, H. v.d. Meij.
Opening
De heer Lindsen, plaatsvervangend voorzitter, wegens afwezigheid van de heer Franx, opent de
vergadering en heet allen welkom. Voorzitter vraagt of er onder de aanwezigen mensen zijn die zich
beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie.
De heer Van Ommen stelt zich beschikbaar.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Notulen jaarvergadering 2006.
Er zijn enige typefoutjes, deze zullen worden gecorrigeerd. Verder wordt onder dankzegging het
verslag goedgekeurd. De heer Van Ommen is druk bezig het pers.ver. bulletin op de site te zetten.
De heer Van den Bor bedankt voor het toezenden van Stroomlijn.
De heer Van den Bor behoort tot de oud medewerkers van TZH die separaat Stroomlijn krijgen
toegezonden. Zij staan niet meer op de medewerkers en oud medewerkerlijst van E.ON.
Jaarverslag
De heer Lindsen geeft aan dat de onderhandelingen met partycentrum ‘De Kuip’ aangaande het
lustrumfeest nog gaande zijn.
Ze zijn nog informeel bezig, ook de bedrijfsjurist is geïnformeerd.
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Verslag penningmeester
De heer Wiebes vraagt waarom er € 20.198,45 is opgevoerd terwijl er nog niets is betaald.
De heer Mol geeft uitleg. Ook de heer Zonnenberg vraagt nogmaals om uitleg.
Tevens wordt er ook nog door de heer Lindsen uitleg gegeven, waarna men tevreden is gesteld.
Verslag Kascommissie
De heren Hoogendoorn en van der Mei hebben hun goedkeuring gegeven,
waarna de heer Lindsen de goedkeuring voorleest.
Begroting 2007
De heer Hoek - Keybordclub - deelt mee dat hij nog 6 leden heeft die nagenoeg altijd aanwezig zijn.
Zij oefenen/spelen om de 14 dagen op dinsdagmorgen bij de Sportvereniging Lombardijen.
De heer Wiebes - beleggingsclub - deelt mede dat de club nog wel nieuwe leden kan gebruiken.
Er zijn momenteel 14 leden, kan naar de 25.
Verloting huisje
Na de pauze wordt er, onder de aanwezigen, een huisje verloot,
de gelukkige is de heer van Ommen.
Bestuursverkiezing
De heer Lindsen deelt mee dat de heren Franx en Op den Brouw zich herkiesbaar hebben gesteld,
Ilona van Vliet is niet meer herkiesbaar.
De heer Van Ommen heeft zich beschikbaar gesteld, na overleg met de leden wordt zijn aanmelding
geaccepteerd.
Rondvraag
De heer Wiebes vraagt of er een mogelijkheid is dat ook oud medewerkers van E.ON mee kunnen
profiteren van de extra faciliteiten zoals korting op elektriciteit.
Er is wellicht een mogelijkheid dit in Duitsland aan te vragen.
De heer Lindsen zal gaan informeren of oud medewerkers hiervan gebruik kunnen gaan maken.
De contactman is de heer Meijer, een andere mogelijkheid is de medezeggenschap commissie
De heer Vermeulen deelt mee dat de brief voor de reis naar Wenen nog deze week de deur uitgaat.
Sluiting
De heer Lindsen sluit om 21.40 uur de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen.
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