
 
 

2008 JAARVERSLAG PERSONEELSVERENIGING E.ON BENELUX 
 

 
Aan de leden van de personeelsvereniging E.ON Benelux. 

 
Behandeld op de Algemene Ledenvergadering te Rotterdam op 2 maart 2009. 

________________________________________________________________________________ 
 
Verslag: 
Bestuur. 
In 2008 heeft er een verandering in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden. 
Henk Houwen stelt zich niet meer beschikbaar voor een volgende termijn, het gevolg is dat het bestuur vanaf 
heden bestaat uit 6 personen, Hiervan zijn er 5 gepensioneerd en 1 nog werkende collega. 
 
Het bestuur besluit op zoek te gaan naar een 7

e 
bestuurslid met de voorkeur voor een nog werkende, jonge 

collega. Tot aanvang van de Algemene Ledenvergadering te Rotterdam op 2 maart 2009 is het bestuur hier 
nog niet in geslaagd. 
 
Na de aansluitende bestuursvergadering is de taakverdeling binnen het betuur 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 
 
Het aantal leden op 31 december 2008 is 475, zijnde 183 werkenden en 292 gepensioneerden. 
 
Het bestuur is 9 maal in vergadering bijeen geweest. 
De activiteitencommissie is, wanneer nodig, meermalen bijeen geweest in verband met de organisatie van 
diverse activiteiten.  
 
Activiteiten. 
In het jaar 2008 heeft het bestuur met inzet van diverse medewerkers en met wisselend succes weer een 
aantal activiteiten kunnen organiseren. Hieronder volgt een overzicht voor wat betreft de gang van zaken. 
 
Beleggingsclub De beleggingsclub heeft 14 deelnemers.  
Zij vergaderen 2x per maand en hun activiteiten op de beurs hebben wisselend succes gehad. 
 
Bingo Dit jaar hebben er twee bingoavonden in Dordrecht plaatsgevonden  
Beide avonden werden druk bezocht en er waren veel prijzen door de deelnemers te winnen. 
 
Bowlen wordt ieder jaar georganiseerd, dit jaar met 21 deelnemers.  
Echter, het aantal deelnemers loopt gestaag terug. 
 
Darts heeft dit jaar plaatsgevonden in het najaar met ca. 18 deelnemers.  
 
Busreizen De leden konden deelnemen aan de 9-daagse busreis naar Toscane, een reis met 2 bussen, 
verdeelt over twee achtereenvolgende weken. Deze reizen waren een groot succes.  
De eendaagse busreis ging dit jaar naar Amsterdam voor de jaarlijkse ‘Doe-Dag’.  
Ook hiervoor waren 2 bussen nodig voor 107 leden. 
De busreis naar de kerstmarkt in Munster, ruim 109 deelnemers dus twee bussen, was ook een succes. 
Diverse deelnemers vonden de reistijd ten opzichte van de verblijftijd in Munster te lang. 
 
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. 
De tweede feestavond in het najaar op de FG werd geannuleerd.  
Een van de oorzaken is het laat aanmelden van de leden voor deelname aan deze avond.  
Gezien het geringe aantal aanmeldingen en de korte tijd die nog beschikbaar was om een en ander te 
organiseren, heeft het bestuur tot afgelasten besloten. 
De winnaar van de hoofdprijs van “Vakantieoorden Energie” was de Hr. van Kasteele (lidnummer 019). 
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Fietsclub De fietstocht voor het goede doel, ‘Ride of the Roses’, dit jaar in Goes, kent elk jaar meer 
deelnemers vanuit de E.ON en de PV. Dit jaar een groot succes met 50 deelnemers. 
Ook werd dit jaar met gemiddeld 10 deelnemers per tocht deelgenomen aan diverse toertochten. 
 
Golf  Het toernooi heeft ook dit jaar weer plaats gevonden met 13 deelnemers.  
Aan de golf-clinic is door 9 leden deelgenomen. 
 
Jeu de boules Dit jaar vond deze activiteit plaats in Pijnacker en gezien de opkomst, 21 deelnemers, zeker 
voor herhaling in 2009 vatbaar. Er kwamen veel positieve reacties binnen 
 
Schieten met diverse, verschillende wapens, vond plaats op 16 juni en was met 17 deelnemers en werd een 
geslaagde dag. 
 
Lopersclub De lopers hebben aan een 20-tal evenementen deel genomen waaronder de Marathon van 
Rotterdam, de halve marathon van Eindhoven,diverse Fortis tochten en de Loopreizen.nl loopserie.  
Het aantal deelnemers is altijd rond de 12 lopers.. 
 
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 om de paren samen te stellen.  
Het gemiddelde aantal tafels op het kersttoernooi is 8 en op de extra avond in oktober waren er 6 tafels.  
 
Sinterklaas  Een groot succes was dit jaar het Sinterklaasfeest in het bedrijfsrestaurant van de EfG.  
Ondanks een andere opzet, werd het ook ditmaal weer een echt kinderfeest.  
Tijdens het ochtendfeest waren ca 75 kinderen aanwezig. Dit waren kinderen en kleinkinderen van 
gepensioneerde collega’s.  Op verzoek van de E.ON Directie was er dit jaar ook een middagfeest voor de 
kinderen van nog actief werkenden. Hier waren ca. 35 kinderen aanwezig. 
Er zijn overwegend positieve reacties binnen gekomen. 
Het bestuur van de PV heeft ook voor het sinterklaasfeest in Eindhoven voor de presentjes ingekocht en naar 
Eindhoven getransporteerd. Hier was het aantal kinderen 27. 
 
Soos De soos in Voorburg wordt doorgaans door ongeveer 15 tot 20 personen bezocht en is geslaagd te 
noemen. 
De soos in Dordrecht is ook geslaagd met een wisselend aantal deelnemers maar waar toch iedere keer weer 
een gezellige middag plaatsvindt. 
 
Tafeltennis is goed vertegenwoordigd met 2 teams in competitie. 
 
Trimmen Iedere donderdagavond wordt onder deskundig kader getrimd  
Hoewel de gemiddelde leeftijd 67 jaar is blijkt deze activiteit toch in een behoefte te voorzien. 
 
Vissen met de boot op de Grevelingen is een activiteit waaraan veel leden deelnemen en waar elke vaartocht 
een volle boot oplevert. De animo hiervoor is onverminderd groot 
Er is nog steeds zoetwatervissen in Dordrecht op maandag- en woensdagmorgen.  
Ook hier zijn nog diverse leden actief. 
 
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: 
Tennistoernooi,  feestavond in september. 
 
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 2008 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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