
 
 
 

 
18e JAARVERSLAG over 2018 van de PERSONEELSVERENIGING UNIPER  

  
Aan de leden van de personeelsvereniging Uniper.  
Behandeld op de PV Algemene Ledenvergadering:  

woensdag 4 maart 2019 in kantoor Ropa-run,  
Jan van Galenstraat 42, 3115 JG  Schiedam. 

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

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretariaat Personeelsvereniging E.ON Benelux 
Postbus 8642 
3009 AP Rotterdam 
Tel:  010 – 2895430 
E: personeelsvereniging@eon-benelux.com,    www.pv-eon-benelux.nl 
AvO Pagina 1 van 2 29-1-2019 

 
 

Bestuur  
De bestuursleden Bram op den Brouw en Loek Vermeulen beide zijn volgens rooster aftredend en herkozen. 
Kascommissie zijn de heren Brandenburg en de Vries. De heer Barto is reserve.  
 

Na de eerstvolgende bestuursvergadering is de taakverdeling binnen het bestuur als volgt;  
 

Voorzitter  
Penningmeester tevens activiteitencommissie 
1e secretaris tevens activiteitencommissie 
2e penningmeester tevens activiteitencommissie 
2e Secretaris/notulist, website  
Algemeen lid tevens activiteitencommissie 
Algemeen lid tevens leden administratie AVG 
PR en contact Uniper 

     Gerard Franx 
Hans Mol 
Rien Lindsen 
Bram Op den Brouw 
Ab van Ommen  
Loek Vermeulen 
Cor van der Meulen 
Charessa Roet 

 

Het aantal leden op 31 december 2018 is 297, zijnde 100 werkende en 197 gepensioneerden.  

 
Het bestuur is 8 maal in vergadering bijeen geweest.  
De activiteitencommissie is meermalen bijeen geweest in verband met de organisatie van diverse activiteiten.  
 
Het bestuur heeft zich op de hoogte gesteld over de wijzigingen in de privacywet, de AVG.  
Alle leden zijn hier d.m.v. de website en Facebook van op de hoogte gesteld. De leden kregen de gelegenheid de 
regels van de AVG zoals de PV die heeft overgenomen door te nemen en hier wel of niet mee in te stemmen.  
Het bestuur heeft een bestuurslid aangesteld, Cor van der Meulen, om de ledenlijst en hiermee de privacy van de 
leden te beschermen en te beheren. Het bestuur stelt de gegevens van de leden niet aan derden  te leveren. 
 
De digitale PV-Nieuwsbrief is  medio 2018 verzorgd worden door Uniper en na de AVG wetswijziging ook door de 
beheerder van de ledenadministratie. 

Overleden collega’s in 2018  
Voorzitter deelt de vergadering mee dat, voor zover bij het bestuur bekend, de volgende leden oud-werknemers 
zijn overleden, de heren: J. van Rijn, B. Stravers, N. Zwang, E. Kiers, H. Eijkelenboom, H. Post, J. Meenderink,  
F. Zevenbergen, mevr. M. Langelaan, en verzoekt de vergadering een minuut stilte om hen te gedenken 

2018 
In het jaar 2018 heeft het bestuur met de gebruikelijke activiteiten georganiseerd. Het bestuur is optimistisch over 
de toekomst van de personeelsvereniging als het gaat om het voortbestaan van de PV op korte termijn.  
Door het teruglopende ledenaantal is de toekomst van de PV op langere termijn lang niet zeker.  
Dit jaar heeft Uniper weer bijgedragen aan het sinterklaasfeest, ook op langere termijn blijft het Sinterklaasfeest 
afhankelijk van de Uniper bijdrage.  

Nieuwjaarsreceptie Bezocht door 63 leden met daaronder ook enkele werkenden. 

Busreis De meerdaagse busreis ging met 35 deelnemers naar Hongarije.  
De reis werd als goed beoordeeld door de reizigers. 

Kerstmarkt Oberhausen werd dit jaar georganiseerd in plaats van een kerst diner. Hier waren 35 deelnemers. 
 De reis werd als goed beoordeeld door de reizigers, ook door het mooie weer en het prima diner.  
 
Golf  Het toernooi heeft dit jaar 2 maal plaats gevonden op Kleiburg met 18 resp. 17 deelnemers,  
waarvan de meesten werkende leden zijn. 

mailto:personeelsvereniging@eon-benelux.com
http://www.pv-eon-benelux.nl/


 
 
 

 
18e JAARVERSLAG over 2018 van de PERSONEELSVERENIGING UNIPER  

  
Aan de leden van de personeelsvereniging Uniper.  
Behandeld op de PV Algemene Ledenvergadering:  

woensdag 4 maart 2019 in kantoor Ropa-run,  
Jan van Galenstraat 42, 3115 JG  Schiedam. 

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

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretariaat Personeelsvereniging E.ON Benelux 
Postbus 8642 
3009 AP Rotterdam 
Tel:  010 – 2895430 
E: personeelsvereniging@eon-benelux.com,    www.pv-eon-benelux.nl 
AvO Pagina 2 van 2 29-1-2019 

 
 

Klaverjassen Het Kerstklaverjassen vindt ieder jaar in de genoemde kerstperiode plaats.  
Het aantal tafels is 6. De deelnemers zijn tevreden over het lotingsysteem om de paren samen te stellen  
 
Het aantal deelnemers blijft constant.  
Er zal er in oktober 2019 eventueel, in overleg met de deelnemers, een klaverjasavond worden georganiseerd. 

Reanimatie De drie avonden werden wederom door de 29 deelnemers als waardevol bestempeld.  

De instructie was helder en de praktijkoefeningen verhelderend. Er waren twee werkende deelnemers.  
In 2019 zullen deze avonden zeker worden herhaald 

Sinterklaas Wederom een groot succes was dit jaar het Sinterklaasfeest in het bedrijfsrestaurant van de RoCa.  
De ruimte op de RoCa is prima geschikt om het sinterklaasfeest te organiseren. Het feest begon om 14.00 uur en 
werd bezocht door 75 kinderen. Er trad een nieuwe Pietengroep op die ja zeer goed werd beoordeeld.  

Verkeersregelinformatie Deze avond stond in het kader van de voortdurende veranderende verkeers- regels en 
wetten. De avond werd gegeven door een instructeur van ‘Veilig Verkeer. Er waren 22 deelnemers. 

Vissen met de boot op de Grevelingen is een activiteit waar bijna elke vaartocht een volle boot oplevert.  
Er werd vijf maal uitgevaren. In 2019 wordt de boot weer voor ca. 6 visdagen gereserveerd. Er is nog steeds 

zoetwatervissen in Dordrecht op maandag- en woensdagmorgen. Ook hier neemt het aantal deelnemers af.   

Er wordt nagegaan over in 2019 onder PV leden interesse is om vanaf de kust te gaan vissen. 
Volgend jaar zal e.e.a. worden geïnventariseerd. 

Soos in Dordrecht wordt nog steeds bezocht met helaas een afnemend aantal deelnemers. 

Het bestuur dankt een ieder die, al of niet belangeloos, heeft meegewerkt om het afgelopen jaar tot het succes te 

maken wat het nu geworden is.   
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