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Jaarverslag 2006 Personeelsvereniging E.ON Benelux 

 

In het jaar 2006 heeft het bestuur wederom een aantal activiteiten aangeboden. 

 

Een overzicht van de diverse clubs. 

- tafeltennisclub 

- studiebeleggingsclub 

- lopersvereniging 

- autohobbyclub 

- keybordclub 

- motorclub 

- sociëteiten Dordrecht en Voorburg. In Voorburg is de Soos, na het overlijden 

van Gerard Lesuis, weer gaan draaien onder leiding van Hans Mol. 

- fietsclub 

 

De volgende activiteiten hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden. 

 

In iedere maand een loop. (Ricardo Baptiste) 

 

Klaverjasdrives , met de Pasen en de Kerst, worden nog steeds goed bezocht. (Bram 

Op den Brouw) 

 

In april wederom een busreis die ons dit jaar naar Schotland bracht. Gestart vanuit 

Rotterdam, naar IJmuiden waar we per boot naar New Castle werden gevaren, per 

bus door een behoorlijk groot deel van Schotland. De weergoden waren zeer gunstig 

gestemd. Kort samengevat een heerlijke reis waar we een goed indruk van het mooie 

en ruige Schotland hebben gekregen.  

De whisky proeverij was ook niet te versmaden!! 

 

De Doedag in 2005 was zo’n succes dat we in 2006 wederom een Doedag op het 

programma hebben gezet.  

Deze was te Utrecht, een hele geanimeerde dag. (Loek Vermeulen) 

 

Voor het vissen was er  dit jaar veel belangstelling, ook dit jaar moesten er weer 

enkele mensen teleurgesteld worden doordat de boot vol was. (Loek Vermeulen) 

 

De motorclub heeft helaas geen tocht gemaakt, de belangstelling is te gering, zodat 

de club wordt opgeheven. (Leo Thomassen) 

 

In augustus was er weer de Ride of the Roses georganiseerd door de Fietsclub. De 

opbrengst was voor een goed doel. De belangstelling was erg groot. (Marcus Meijer) 

 

In september zoals ook voorgaande jaren de golf-clinic. Er waren dit jaar zoveel 

aanmeldingen dat het “vol” was. Heerlijk weer en er wordt toch weer wat geleerd. 

Voor de echte golfers was er een wedstrijd. (Rien Lindsen) 

 

 

De bowlingavond was heel gezellig, we hadden een flink aantal banen ter 

beschikking. Vooraf even een drankje en er kon nu 2 uren gebowld worden.  

Was erg succesvol.(Loek Vermeulen) 

 

De mosselavond te Dordrecht werd erg goed bezocht, 60 mensen,   

waaronder ook weer een aantal nieuwe gezichten. (Loek Vermeulen) 
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In maart en  november is er weer een dart avond gehouden. (Cor Verroen) 

 

Het Sinterklaasfeest werd weer op de RoCa gehouden. De Sint kon zich verheugen op 

de aanwezigheid van 82 kinderen. Als bijzonderheid had de Sint dit jaar een 

zwangere Piet bij zich. Als entertainer was er dit jaar een vrouw die de kinderen goed 

wist te vermaken.  

 

Begin december werd de kerstmarkt te Essen bezocht. Een erg leuke markt, grote 

belangstelling - 2 bussen -. Alom een gezellige dag.  

 

De feestavond, dit jaar niet in de Keizershof, maar vanwege het 1e lustrum in het 

Maasgebouw naast het Feyenoordstadion. Het bestuur had de intentie er een zeer 

geslaagde en spetterende avond van te maken. Helaas heb je ook als bestuur wel 

eens niet alles in de hand. Een beetje erg harde muziek, was ook niet de band van 

onze keuze.  

 

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd, de activiteitencommissie heeft nog diverse 

malen extra vergaderd. 

De mailing werd door een klein aantal mensen verzorgd.  Met hele grote dank aan de 

maker van de mailing Bram Op den Brouw. 

 

Het aantal leden staat op 474 

 


