
 
 

2007 JAARVERSLAG PERSONEELSVERENIGING E.ON BENELUX 
 

 
Aan de leden van de personeelsvereniging E.ON Benelux.  
 
Behandeld op de Algemene Ledenvergadering te Rotterdam op 3 maart 2008. 
________________________________________________________________________________ 
 
Verslag: 
 
Bestuur. 
In 2007 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. 
Ilona van Vliet heeft zich voor een volgende termijn niet herkiesbaar gesteld. 
Na voordracht en goedkeuring van de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2007  
is ondergetekende, Albert van Ommen toegetreden tot het bestuur. 
 
Na de bestuursvergadering op 3 april 2007 is de taakverdeling als volgt; 
 
Voorzitter      Gerard Franx 
Secretaris tevens website beheer   Albert van Ommen 
Penningmeester tevens activiteitencommisie  Hans Mol 
2e secretaris tevens activiteitencommisie  Rien Lindsen 
2e penningmeester tevens activiteitencommisie  Bram Op den Brouw 
Lid tevens activiteitencommisie    Loek Vermeulen 
Lid       Henk Houwen 
 
Het aantal leden op 31 december 2007 is 474, zijnde 177 werkenden en 297 gepensioneerden. 
 
Het bestuur is 8 maal in vergadering bijeen geweest. 
De activiteitencommissie is wanneer nodig bijeen geweest mbt organisatie van de diverse activiteiten.  
 
Dit jaar is door de PV een nieuwe informatiefolder samengesteld welke zal worden overhandigd aan nieuwe 
personeelsleden van E.ON Benelux om het te informeren over het doen en laten van de PV. 
 
Ook is sinds eind 2006 de website van de personeelsvereniging gereviseerd en weer actueel.  
De site was in eerste instantie aangepast aan het uiterlijk van de E.ON website, www.pv-eon-benelux.nl 
In de loop van het jaar is de site afgeweken van het zakelijke naar een eigen PV-gezicht. 
 
Activiteiten. 
In het jaar 2007 heeft het bestuur met inzet van diverse medewerkers en met wisselend succes weer een 
aantal activiteiten kunnen organiseren. 
 
Beleggingsclub De beleggingsclub heeft 14 deelnemers.  
Zij vergaderen 2x per maand en hun activiteiten op de beurs hebben wisselend succes gehad. 
 
Bowlen wordt ieder jaar georganiseerd, dit jaar met 24 deelnemers.  
Echter, het aantal deelnemers loopt gestaag terug. 
 
Darten heeft dit jaar alleen in het voorjaar met ca. 20 deelnemers plaatsgevonden.  
Het najaarstoernooi is door omstandigheden komen te vervallen. 
 
Busreizen De leden konden deelnemen aan de busreis naar Wenen, een reis met 2 bussen en een succes. 
De busreis naar de kerstmarkt in Keulen, bijna 100 deelnemers dus twee bussen. 
De busreis naar Utrecht voor de jaarlijkse ‘Doe-dag’. Ook hiervoor waren 2 bussen nodig voor ca. 100 leden. 
 
Feestavonden De leden waren uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal feestavonden. 
Twee onder eigen organisatie in het bedrijfsrestaurant van de FG en één in Partycentrum de Keizershof. 
Alle feestavonden waren qua invulling een succes met helaas wat teruglopende bezoekers aantallen. 
De winnaars van de hoofdprijzen waren de heren de Quartel en van der Meulen. 
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Fietsclub De fietstocht voor het goede doel, ‘Ride of the Roses’, in Groningen kent elk jaar meer deelnemers 
vanuit de E.ON en de PV en nu ook vanuit Eindhoven.  
Dit jaar een groot succes met 48 deelnemers. In 2008 wordt de rit verreden vanuit Goes. 
 
Golf   Het toernooi heeft ook dit jaar weer plaats gevonden met 9 deelnemers,  
de Clinic is door de lage opkomst komen te vervallen. 
 
Kleiduiven schieten vond plaats op 6 oktober en was met 17 deelnemers en zon een geslaagde dag. 
 
Lopersclub De lopers hebben aan 11 evenementen deel genomen waaronder de Marathon van Rotterdam, 
de halve marathon van Eindhoven en de ‘Dwars door Dordt-loop’. Het aantal deelnemers is altijd rond de 30 . 
 
Mossel- en bingoavonden In Dordrecht werden de mosselavonden met gemiddeld 75 deelnemers 
gehouden en de bingoavonden met gemiddeld 60 deelnemers. De belangstelling hiervoor was en is groot en 
neemt langzaam toe. Alle avonden kunnen als geslaagd worden beschouwd. 
 
Klaverjassen Het Paas- en Kerstklaverjassen vindt ieder jaar in de genoemde tijd plaats, dit jaar is voor het 
eerst gebruik gemaakt van lootjes op de paren samen te stellen.  
Het gemiddelde aantal tafels is 9 en op de extra avond in oktober waren er 7 tafels.  
 
Sinterklaas Een groot succes was dit jaar het Sinterklaasfeest op de RoCa.  
Dank zij een andere opzet, mede door eigen inbreng, was het ditmaal een echt kinderfeest.  
Er zijn overwegend positieve reacties binnen gekomen. Er waren ca 75 kinderen aanwezig.  
In samenwerking met de PV is er ook in Eindhoven een sinterklaasviering geweest waarvoor de PV de 
presentjes heeft ingekocht en naar Eindhoven heeft getransporteerd. Hier was het aantal kinderen 43. 
In 2008 zal door veranderingen in de E.ON organisatie de afdeling Eindhoven helemaal geïntegreerd worden 
in de sinterklaasviering. Deze plannen zijn nog in ontwikkeling.  
 
Soos De soos in Voorburg wordt doorgaans door zo’n 15 tot 20 personen bezocht en is geslaagd te noemen. 
De soos in Dordrecht is ook geslaagd met een wisselend aantal deelnemers. 
 
Tafeltennis is goed vertegenwoordigd met 2 teams in competitie. 
 
Vissen met de boot op de Grevelingen is een activiteit waaraan veel leden deelnemen en waar elke vaartocht 
een volle boot oplevert.  
Het zoetwatervissen in Dordrecht op maandag- en woensdagmorgen wordt door ziekte van diverse 
deelnemers minder bezocht. 
 
Verdere activiteiten 
Keyboardclub, de ‘auto hobby shop’ op de Maasvlakte en de voetballers zijn ook dit jaar doorgegaan met hun 
muzikale, sportieve- en technische activiteiten. 
 
Geannuleerde activiteiten 
Door afwezigheid van organisatoren en/of deelnemers zijn deze activiteiten komen te vervallen: 
Tennistournooi 
Jeu de Boules 
GPS wandeltocht 
Golfclinic 
Sieraden, kettingen maken. 
Darten najaarstoernooi 
 
Vervallen activiteiten 
Vanwege geen- of weinig belangstelling worden het bridgen en de motortoertocht niet meer georganiseerd. 
 
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.  
 
Opgesteld door A. van Ommen, Secretaris personeelsvereniging E.ON Benelux. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jaarverslag 2007 mbt de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Secretariaat Personeelsvereniging E.ON Benelux 
Postbus 8642 
3009 AP Rotterdam 
E-mail: personeelsvereniging@eon-benelux.com 
Website : www.pv-eon-benelux.nl 
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