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Hellevoetsluis, 05 maart 2018 
Aan: Het bestuur en de leden van de personeelsvereniging Uniper. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig bestuur:  Met kennisgeving afwezig: 

Gerard Franx Voorzitter Cor van der Meulen  
Rien Lindsen Secretaris J. Elants  

Hans Mol Penningmeester   
Bram Op den Brouw     

Loek Vermeulen    
Ab van Ommen Notulist   

Charessa Roet    
    
 
Aanwezig: 20 leden (inclusief 7 bestuursleden)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Voorzitter vraagt de vergadering of er kandidaten zijn voor een bestuursfunctie binnen de personeels-
vereniging, in het verdere verslag te vermelden als PV. Voorzitter vraagt de vergadering ook om kandidaten 
voor de kascontrolecommissie. Er zijn geen kandidaten aangemeld. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agenda:  

1 Opening. 
2 Mededelingen.   
3 Ingekomen stukken. 
4 Notulen 17

e
 jaarvergadering 2017. 

5 Jaarverslag 2017. 
6 Verslag penningmeester over boekjaar 2017. 
7 Verslag kascommissie over boekjaar 2017. 
8 Verkiezing kascontrolecommissie voor 2018. 
9 Activiteiten in 2018 en Begroting 2018 

10 Pauze 
11 Wat verder ter tafel komt 
12 Bestuursverkiezing. 
13 Rondvraag. 
14 Sluiting. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
1. Opening:  
De voorzitter opent om 19.35h de vergadering en heet een ieder van harte welkom in de vergaderruimte 
van de Ropa-run in Schiedam. Hij vraagt de vergadering of er nog agendapunten moeten worden 
toegevoegd. Er zijn geen aanvullingen. Ook verzoekt hij de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 
 
Hij deelt de vergadering mee dat, voor zover bij het bestuur bekend, de volgende leden oud-werknemers 
zijn overleden en verzoekt de vergadering een minuut stilte om hen te gedenken:  
Willem Kooiman, Arie Oversluizen, Cees de Bloois, Rinus van Nieuwkasteele, Frans Bakx, Poet Legemate, 
Kees Korporaal, Ton Roelofs, Nel Jongejan-Klumper, Henk de Ron, Henk van Dongen en Pim Bender. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

2. Mededelingen: 
1 De voorzitter zegt dat Rien Lindsen en Ab van Ommen volgens rooster aftredend zijn.  

Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

3. Ingekomen stukken: 
1 Verslag kascontrolecommissie 2017 
2 Begroting 2018. 

 
 
 



 
 

 
     

Notulen 18e algemene ledenjaarvergadering  
 

Personeelsvereniging Uniper,  
maandag 5 maart 2018, Kantoor Ropa-run Schiedam. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Secretariaat personeelsvereniging Uniper 
Gironummer: 9109857 t.n.v. Penningmeester personeelsvereniging  E.ON Benelux 
E-mail: personeelsvereniging@uniper.energy  
Website:  www.pv-eon-benelux.nl   F: www.facebook.com/UNIPER 
AvO                                                                    Pagina 2 van 2                                                                     11 maart 2018 

 

  

4. Notulen 17
e
 jaarvergadering op 6 maart 2017 

Na een leespauze worden de notulen door de vergadering doorgenomen: 
Pagina 1 
Pagina 2 
Pagina 3 

 
A. de Koning 
Ch. Roet 

Geen op en/of aanmerkingen 
De veiligheidsvestjes liggen opgeslagen op de EfM. Kwaliteit is slecht. 
De rondleiding over MPP 3 is in behandeling bij het secretariaat MPP 3. 

 
5. Jaarverslag 2017  
De voorzitter neemt het jaarverslag punt voor punt door en geeft waar en indien nodig een toelichting 
De keyboardclub gaat door het slopen van de oefenruimte verder bij een van de leden thuis.  
Daarom komt de bijdrage van de PV te vervallen. Verder goedgekeurd door de vergadering, waarvan akte.  

 

6. Verslag penningmeester boekjaar 2017 

Penningmeester neemt de saldibalans 2017 per onderdeel door. Opgemerkt wordt dat het ledenaantal en 
dus de inkomsten van contributie jaar na jaar ook verminderen. Hoewel de financiële situatie zeker niet 
slecht is, is een groei in het leden aantal aan te bevelen maar moeilijk realiseerbaar. 

 
7. Verslag kascontrolecommissie 
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.  
Het financieel verslag over 2017 is overzichtelijk en correct. De commissie geeft een compliment aan de 
penningmeester vanwege het nauwgezette verslag.  
De kascontrole is uitgevoerd door de heren C. Donk en W. Barto. De commissie verzoekt de vergadering 
het bestuur décharge te verlenen welk verzoek wordt ingewilligd. Waarvan akte.  

De voorzitter bedankt beide heren voor hun werk in de kascontrolecommissie. 
 
8. Verkiezing kascontrolecommissie 2018 

Voor 2018 bestaat de kascontrolecommissie uit de heren W. Barto en B. Otten 
De heer C. Straatman heeft zich als reserve voor 2018 opgegeven. 
 
9. Activiteiten en Begroting 2018 

Penningmeester licht de begroting toe en uit de vergadering komen geen vragen.  
De begroting wordt door de vergadering goed gekeurd, waarvan akte. 
 
10. Pauze 

 
11. Wat verder ter tafel komt 

Geen onderwerpen 
 
12. Bestuursverkiezing: 
Volgens rooster zijn aftredend Rien Lindsen en Ab van Ommen Er zijn geen tegenkandidaten.  
De beide bestuursleden zijn unaniem door de aanwezige leden herkozen. 
 
13. Rondvraag  
1  Hr. Ippel. Vraagt wat de beste mogelijkheid is om Euro’s in te wisselen voor Hongaars geld. 

Rien zal e.e.a. nagaan en het de reizigers indien nodig meedelen. 
2  Mevr.. Ippel. Vraagt om een of ander op (af)stapje bij de busdeur.  

Afstap is te hoog voor ouderen. Rien neemt contact op met het busbedrijf. 
  

14. Sluiting Voorzitter sluit om 21:30h de vergadering,  
dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst een ieder wel thuis. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


