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Hellevoetsluis, 2 maart 2008. 
Aan  : Het bestuur en de leden van de Personeelsvereniging E.ON Benelux BV. 
Van secretaris PV : Ab van Ommen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Aanwezig   Afwezig  
Rien Lindsen   Waarnemend voorzitter Henk Houwen    
Ab van Ommen Secretaris      
Hans Mol Penningmeester      
Bram Op den Brouw         
Loek Vermeulen 
  
Aanwezig: 22 leden (inclusief bestuur)   
 
Afwezig met kennisgeving: 
Gerard Franx 
T. Oudshoorn 
H. vd Mei  
Hr. Hoogendoorn  
J. Bijl     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
 
1. Opening:  
De voorzitter opent om 19.45h de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
 
2. Mededelingen: 
Hij deelt de aanwezigen mee dat er volgens het rooster twee leden aftredend zijn waarvan er een 
niet herkiesbaar is. Hij vraagt of iemand zich beschikbaar stelt voor een functie in het bestuur waar 
negatief op wordt gereageerd zodat er geen kandidaten zijn. 
 
De E.ON is in het bestuur vertegenwoordigd door maar één actief werkende, Gerard Franx. 
Het bestuur probeert, ook op verzoek van de afdeling P/O, dmv activiteiten en bezoeken op de 
locaties jongeren en andere actieve werknemers, te informeren over de PV. 
Onder de medewerkers/organisatoren van de activiteiten zijn wel meerdere, jongere medewerkers. 
 
Het ledenaantal vwb werkenden gaat inderdaad langzaam omhoog maar zou beter moeten. 
 
Het is de bedoeling en ook de werkwijze van het bestuur en afdeling P/O om per folder de nieuw 
instromende werknemers op de hoogte te stellen van het doen en laten van de PV.  
Ook wordt de folder over het bedrijf verspreid en op toegankelijke plaatsen neergelegd.  
Alle werknemers kunnen dus op de hoogte zijn.  
 
Ook vanuit Eindhoven komen er aanmeldingen en gezien de toekomstige plannen om oa. aan de 
Sinterklaasviering en de Marathon gezamenlijk deel te nemen heeft de PV gunstige vooruitzichten. 
 
Er wordt naar gestreefd om de activiteiten meer gezamenlijk met de E.ON uit te voeren. 
Gedacht wordt oa aan reünies en sport. 
 
3. Ingekomen stukken:  
Geen 
 
4. Notulen jaarvergadering 2007: 
De Hr. Wiebes vraagt hoe het staat met de korting op de energielevering voor gepensioneerden. 
Voorzitter antwoordt dat E.ON Consumers bezig is met hierover een voorstel op te stellen maar dat 
eea nog niet bij de PV binnen is gekomen. ER wordt in ieder geval aan gewerkt. 
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De Hr. Zonneberg vraagt of er veel werkenden zijn met een korting op energielevering. 
Voorzitter legt uit dat de werkenden met een korting die op een fiscale manier toegekend krijgen. 
 
Hoeveel er gebruik van maken is bij de PV niet bekend. Deze regeling is voor gepensioneerden 
niet mogelijk. 
 
De notulen worden verder goedgekeurd, waarvan akte. 
 
5. Jaarverslag: 
Het jaarverslag 2007 wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd, waarvan akte. 
 
6. Verslag penningmeester: 
De voorzitter neemt saldibalans 2007 door. 
De hr. Zonneberg vraagt hoe de stijging van de uitgaven, volgens hem ca. 10%, opgevangen 
wordt terwijl het aantal leden niet zoveel is gestegen dat deze stijging gecompenseerd wordt. 
 
Penningmeester deelt mee dat er geen ‘potjes’ gemaakt worden in de begroting maar dat  
stijgende uitgaven eerst bij P/O worden verantwoord en daarna als subsidie worden toegekend. 
De subsidie varieert jaarlijks en is afhankelijk van de uitgaven door de PV. 
 
Na enige uitleg over de ‘Studiebeleggersgroep’ deelt de Hr. Wiebes, om een misverstand uit de 
weg te ruimen mee, dat het kopen van aandelen door deze groep volledig wordt gefinancierd door 
de deelnemers aan de groep en de PV op geen enkele wijze financieel is betrokken bij de aankoop 
van deze aandelen. 
Wel krijgt de groep een bijdrage in de aankoop van studie- en kantoormateriaal. 
 
K. J. Toren als post in het overzicht betekent Koningin Julianatoren en is met reductiekaarten in het 
afgelopen boekjaar opgevoerd door de PV. Dit jaar wordt, ook met toestemming van de aanwezige 
leden, gedacht om reductiekaarten van ‘Park Drievliet’ aan te schaffen. 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het overzichtelijke balansoverzicht 2007. 
 
7. Verslag Kascommissie: 
De Sectretaris van de PV leest de verklaring van de kascommissie voor. 
Deze heeft de kascontrole uitgevoerd en dechargeert de penningmeester middels deze verklaring. 
Waarvan akte. 
 
De voorzitter verzoekt aanmelding van een nieuw kascontrolecommissielid voor het jaar 2008. 
De Hr. H. Brandenburg meldt zich hiervoor aan. 
Er wordt onder de aanwezigen geen reserve lid gevonden zodat de commissie  
nu bestaat uit de heren H. Brandenburg en C. van der Meulen. 
 
8. Begroting 2007: 
De voorzitter neemt de begroting voor 2008 door en deelt mede dat de post zeiltocht hiervoor niet 
gebruikt gaat worden. Deze post is ivm te weinig belangstelling onder de leden definitief afgelast. 
 
Naar aanleiding van vragen uit de zaal mbt de begroting worden de volgende onderwerpen 
behandeld: 
 
De voorzitter deelt mee dat het aantal deelnemers aan de mosselavonden toeneemt en indien dit 
doorgaat er gezocht moet worden naar een andere locatie. 
Ook voor de lopers-groep geldt dat het aantal deelnemers toeneemt.  
Hier omdat er deelnemers uit Eindhoven zich hierbij hebben aangesloten. 
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Van de afdeling P/O is het verzoek gekomen om te onderzoeken of de Sinterklaasviering E.ON 
breed te georganiseerd kan worden.  
 
Mocht dat gaan gebeuren dan bestaat de kans dat door de grote van dit evenement het 
noodzakelijk kan zijn dat er een andere locatie dan de RoCa gezocht moet worden.  
 
De manier waarop het gevierd gaat worden aangepast wordt en er door de grootschaligheid geen 
kleinkinderen meer uitgenodigd kunnen worden. Dit tot grote teleurstelling van de aanwezigen. 
Het bestuur zegt toe alles zorgvuldig af te wegen. 
 
De Hr. van Toorn vraagt of de fietsclub gelijk ook de groep voor “Ride for the Roses” is. 
De voorzitter ontkent dit en zegt dat het twee aparte groepen zijn.  
Inschrijven voor “Ride for the Roses” kan bij Marcus Meijer en Leo van Rosmalen. 
 
Het bestuur zegt toe de data voor de fietstochten in de nieuwsbrief en op de site bekend te maken. 
Ook zal er in de “Stroomlijn” aandacht aan moeten worden gegeven. 
 
Over de GPS-Wandeltochten zal eea op de site worden bekend gemaakt. 
 
De keybordclub bestaat nog uit 6 deelnemers en komt elke 14 dagen bijeen. Het bestuur vraagt 
zich af of de bijdrage uit de PV aangepast moet worden en zal dit nog nader bezien.  
Verder komt er in de “Stroomlijn” een stukje om belangstellenden op de hoogte te stellen van het 
bestaan van de keybordclub. 
 
Ook de Hr. Wiebes deelt mee dat de studie-beleggersclub ook nieuwe leden kan verwelkomen. 
 
De Hr. van den Bor vraagt waarom er geen motortoertocht in de begroting is opgevoerd. 
Voorzitter zegt dat er geen uitzetters te vinden zijn om deze toch heel bewerkelijke activiteit te 
organiseren. 
 
Vwb de autohobbyshop op de Maasvlakte vraagt de Hr. van den Bor wat daar de stand van zaken 
is. Voorzitter deelt mee dat de brug nog eigendom is van de PV en ieder jaar op aangeven van de 
PV gekeurd wordt. Dit loopt gelijk mee met de keuringen die door de afdeling Faciliteiten worden 
uitgevoerd op alle hijs- en takel gereedschappen.  
Alle leden van de PV kunnen, na zich minimaal 24 uur van te voren aangemeld te hebben bij de 
portiersloge van de Maasvlakte, gebruik maken van deze hobbyshop. 
 
De begroting wordt verder zonder aanmerkingen aangenomen, 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. De winnaar was Hans Mol die de prijs direct weer beschikbaar stelde. 
Mevrouw Bijl trok het winnende lot deze keer voor de Hr. H. Brandenburg. 
Het bestuur zal het bestuur van de vakantieoorden hierover op de hoogte stellen. 
 
11. Bestuursverkiezing: 
Zoals eerder vermeldt zijn de heren Mol en Houwen aftredend. 
Alleen de heer Mol is herkiesbaar en die wordt met unanieme goedkeuring gekozen voor een 
volgend termijn. 
 
De HR. Houwen is helaas zonder kennisgeving afwezig en stelt zich ook niet herkiesbaar als 
bestuurslid. Daar er geen kandidaten voor de functie zijn zal het bestuur verder gaan met 6 leden. 
Bekeken zal worden hoe hier mee moet worden omgegaan. 
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12. Invoeren administratie/annuleringskosten: 
De voorzitter leest de tekst voor van een nieuw in te brengen reglement als aanvulling op de reeds 
bestaande regels. 
 
Het tekst luidt als volgt; 
1. 
Als u geboekt heeft voor een dagtocht, feestavond of andere activiteit  
brengen wij u bij afzegging hiervan per persoon € 5,00 in rekening. 
2.  
Zegt u korter dan 1 (één) maand voor een activiteit op dan  
brengen wij per persoon €10,00 in rekening. 
3. 
Als u bij de door u geboekte activiteit niet komt opdagen,  
brengen wij per persoon de volledige som in rekening. 
4.  
Voor meerdaagse reizen geldt dat u voor deze reizen zelf verantwoordelijk bent voor een goede,  
geldige reis- en annuleringsverzekering.  
Deze verzekering dient u minimaal binnen 1 week na de eerste aanbetaling te hebben afgesloten. 
 
Dit reglement komt ook in de nieuwsbrief en is als principeakkoord op de vergadering aangenomen. 
 
13. Rondvraag: 
 
Mevr. Hoogendoorn vindt dat op een feest- of andere avond van te voren gezegd moet worden 
dat introducés niet mogen deelnemen aan een verloting welke is georganiseerd door de PV. 
Voorzitter stelt dat deze loterijen alleen voor leden van de PV zijn.  
Hij is het met vraagster een dat bij bv. alternatieve prijsjes zoals flessen wijn het geen probleem 
mag zijn dat ook introducés mee doen aan de loterij. 
 
Voorzitter stelt ook dat bij een volgende gelegenheid het verblijf in een bungalow van 
“Vakantieoorden Energie”, deze verloot worden onder alle leden van de PV en niet alleen onder de 
aanwezigen bij die gelegenheid. De zaal was het hier voorzichtig mee eens. 
 
De Hr. van Gool vraagt of het nu zo is dat bij deelnemers uit Eindhoven aan een meerdaagse- of 
dagreis daar een opstapplaats komt. Voorzitter zegt dat hiervan nog geen sprake is maar dat in de 
toekomst het zeker wel zou kunnen gebeuren dat er deelnemers uit Eindhoven meegaan.  
Hoe het vervoer dan geregeld gaat worden is natuurlijk nog niet bekend. 
 
De Hr. Ceulemans vraagt of er geen betere manier te vinden is om op de hoogte gesteld te 
worden van het overlijden van ex-collega’s of medewerkers.  
 
De Hr. Brandenburg vraagt of het misschien mogelijk is dat dergelijke berichten direct van P/O 
naar de website gestuurd kunnen worden, natuurlijk afhankelijk of de berichten op tijd bij P/O 
binnen zijn.  
Daar schort het meestal aan. Niet iedereen geeft een overlijden door. 
 
Voorzitter stelt dat eea ook een probleem is voor de PV en zegt toe dit weer op te nemen met P/O 
en het te bespreken met het bestuur. 
 
Sluiting: 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen  
en wenst een ieder wel thuis 


