Notulen jaarvergadering
Personeelsvereniging E.ON Benelux, maandag 2 maart 2009.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Hellevoetsluis, 2 maart 2009
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
Loek Vermeulen
Aanwezig: 20 leden (inclusief bestuur)
Afwezig met kennisgeving:
D. van der Velden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------1. Opening:
De voorzitter opent om 19.45h de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de EfG.
Hij deelt de vergadering mee dat voor zover bij het bestuur bekend er twee leden van de PV zijn
overleden: de heren Leo Vigelius en Ad Hewitt. Het bestuur zal er alles aan doen om de leden
vroegtijdig van het overlijden van een ex collega te verwittigen. Het bestuur zal daarom nogmaals
contact opnemen met het secretariaat van E.ON.
2. Mededelingen:
Hij deelt de aanwezigen mee dat er volgens het rooster twee bestuursleden aftredend en ook
herkiesbaar zijn. Hij vraagt of iemand zich beschikbaar stelt voor een functie in het bestuur waarna
hij meedeelt dat een ieder zich kan aanmelden tot in de pauze van deze vergadering.
De E.ON is in het bestuur vertegenwoordigd door maar één actief werkende, Gerard Franx.
Het bestuur probeert, door middel van 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.
3. Ingekomen stukken:
Verzoek van ‘Vakantieoorden Energie” om een nieuw PV/E.ON lid om een vacature in hun bestuur
op te vangen. Vergadering is van mening dat de C. Donk hiervoor belangstelling had, daar hij niet
aanwezig is kan er niet ad-hoc naar worden geïnformeerd. Gaande de vergadering blijkt dat de
heer Nico Bunschoten, bij afwijzing van de hr. Donk belangstelling heeft om in het bestuur van de
‘Vakantieoorden’ plaats te nemen. Het bestuur zal hier verder op ingaan.
4. Notulen jaarvergadering 2007:
De Hr. Zonnenberg vraagt het bestuur in het vervolg zijn naam met 3x n te schrijven.
Verder geen bijzonderheden en de notulen worden goedgekeurd, waarvan akte.
5. Jaarverslag:
Door de vergadering wordt opgemerkt dat de hr. C, Verroen een grote inbreng heeft bij de
darttoernooien waarvoor de vergadering hem hartelijk dankt.
In aanvulling op het verslag deelt het bestuur mee dat zich meer lopers bij de lopersclub
aanmelden zodat oa de Marathon bestaat uit ca, 70 lopers.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----6. Verslag penningmeester:
De penningmeester neemt saldibalans 2008 door.
Op de vraag of er voor de Fitness moet worden betaald wordt bevestigend geantwoord.
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 C. van der Meulen.
Deze hebben de kascontrole uitgevoerd en dechargeert het bestuur middels deze verklaring.
Waarvan akte.
De voorzitter verzoekt aanmelding van een nieuw kascontrolecommissielid voor het jaar 2009.
De Hr. Straatman meldt zich hiervoor aan.
Er wordt door de vergadering een reserve lid aangesteld zijnde de heer de Ron.
De kascontrolecommissie bestaat uit de heren:
1. H. Brandenburg en
2. C. Straatman en
Als reserve H. de Ron.
8. Begroting 2009:
De voorzitter neemt de begroting voor 2008 door.
Naar aanleiding van vragen uit de zaal mbt de begroting worden de volgende onderwerpen
behandeld:
De keyboardclub bestaat nog uit 5 deelnemers en komt elke 14 dagen bijeen.
Verder komt er in de “Stroomlijn” een stukje om belangstellenden op de hoogte te stellen van het
bestaan van de keybordclub. Ook komt er een stukje op de website aangevuld met foto(s).
Voor wat betreft de autohobbyshop op de Maasvlakte vraagt de vergadering naar de stand van
zaken. Voorzitter deelt mee dat de PV zich niet meer met de ‘brug’ bemoeit maar ieder jaar op
aangeven van de PV deze brug gekeurd wordt. De brug staat ook niet meer op de begroting.
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 wel, 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 hr. Duali trok het winnende lot (nr. 20) deze keer voor de Hr. Piet Wallaard.
Het bestuur zal het bestuur van de vakantieoorden hierover op de hoogte stellen.
11. Bestuursverkiezing:
Zoals eerder vermeldt zijn de heren Lindsen en van Ommen aftredend.
Beiden zijn herkiesbaar en worden met unanieme goedkeuring gekozen voor een volgend termijn.
De Hr. Cor van der Meulen heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid en wordt unaniem door
de vergadering voorgedragen en door het bestuur aanvaard als nieuw lid.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----13. Rondvraag:
Uit de vergadering komt de vraag of er een deelnemerslijst van de reis naar Engeland kan
komen. Het bestuur zegt toe dat daarvoor wordt gezorgd en deelt tevens mee dat de reis, gezien
het aantal deelnemers, in een dubbeldeksbus wordt gemaakt.
Aansluitend hierop leest Loek Vermeulen het reisschema voor van de kerstmarktreis 2009.
Deze reis gaat dit jaar naar Antwerpen en staat, omdat de kerstmarkt relatief klein is,
in het kader van ‘shoppen’. In de loop van het jaar komt er meer informatie voor de leden
beschikbaar.
Om tijdens deze of volgende kerstmarktreizen in de desbetreffende plaats te blijven overnachten
zoals de hr. Duali voorstelt zal het bestuur zich beraden.
Op de vraag van de voorzitter of er meer ideeën zijn onder de aanwezigen komt de suggestie van
de hr. Duali om volgend jaar een meerdaagse reis naar Barcelona te maken.
Daar een reis met een bus in dit geval wat langer duurt, zal er geïnformeerd worden naar de
mogelijkheid om voor deze reis te vliegen naar Barcelona.
De Hr. Van der Meulen vindt de verblijfsduur in Valkenburg, zoals nu geregeld voor de Doe-Dag
reis naar Maastricht, te kort. Hoewel hij daar gelijk in heeft, deze tijd is maar 1 uur, is deze tijd
slecht een opvangtijd. We zullen anders het varen over de Maas moeten laten vervallen en de
voorkeur van de meeste leden lijkt uit te gaan naar juist het varen op deze doe-dagen.
De Hr. Van der Meulen vraagt of het misschien mogelijk is dat overlijdensberichten van excollega’s sneller kunnen worden bekend gemaakt.
Veel ex werknemers missen deze informatie van de E.ON. 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.
De Hr. Van der Meulen vraagt gelijktijdig of er weer een reünie komt.
De voorzitter deelt de vergadering mee dat daar de eerste gesprekken al over zijn gevoerd.
Gedacht wordt aan een reünie in combinatie met een lunch en een bezoek aan het gebouwde
bezoekerscentrum op de locatie Maasvlakte. De organisatie is afhankelijk van het aantal
aanmeldingen en het inventariseren van de adressen van ca 1400 oud medewerkers.
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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