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2009 JAARVERSLAG PERSONEELSVERENIGING E.ON BENELUX 
  

Aan de leden van de personeelsvereniging E.ON Benelux. 
Behandeld op de Algemene Ledenvergadering te Rotterdam op 1 maart 2010. 

________________________________________________________________________________ 
 
Bestuur. 
In 2009 heeft er een aanvulling naar een volledige bestuurssamenstelling plaatsgevonden. 
Rien Lindsen en Ab van Ommen zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar. Beiden zijn herkozen. 
Het bestuur is aangevuld met kandidaat Cor van der Meulen welke door de vergadering unaniem werd 
gekozen. Er waren geen andere kandidaten.  
Na de eerst volgende bestuursvergadering is de taakverdeling binnen het betuur als volgt; 
 
Voorzitter      Gerard Franx 
Secretaris, tevens website    Ab 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 
Algemeen lid      Cor van der Meulen 
 
Het aantal leden op 31 december 2008 is gestegen naar 483, zijnde 190 werkenden en  
293 gepensioneerden. 34 zijn er lid van de fietsclub en 49 van de lopersgroep. 
 
Het bestuur is 9 maal in vergadering bijeen geweest. 
De activiteitencommissie is meermalen bijeen geweest in verband met de organisatie van diverse activiteiten.  
 
Activiteiten.  In het jaar 2009 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. 
 
Darts  heeft dit voor jaar niet plaatsgevonden in verband met te weinig aanmelding.  
In het najaar waren er 18 deelnemers. 
 
Busreizen  De busreis naar Engeland was, mede door het prachtige weer en het goede hotel, een groot 
succes. Omdat het aantal aanmeldingen te weinig was voor twee bussen werd gekozen voor een grote 
dubbeldekker wat voor de smalle Engelse wegen niet altijd even makkelijk was.  
De eendaagse busreis ging dit jaar naar Amsterdam voor de jaarlijkse ‘Doe-Dag’.  
De busreis naar de kerstmarkt in Antwerpen was ook een succes. Het aantal deelnemers neemt af. 
 
Feestavonden  Voor het eindejaarsfeest werd wederom gebruik gemaakt van Partycentrum de Keizershof.  
Daar ook dit jaar het aantal deelnemers terug is gelopen gaat het bestuur op zoek naar een andere locatie. 
De winnaar van de hoofdprijs van “Vakantieoorden Energie” was de Hr. Alting Siberg (lidnummer 375). 
 

Fietsclub  
De fietstocht voor het goede doel, ‘Ride of the Roses, begon dit jaar in Goes.  
De tocht kent elk jaar meer deelnemers vanuit E.ON en de PV. Dit jaar een groot succes met 50 deelnemers. 
Ook werd dit jaar met gemiddeld 18 deelnemers per tocht deelgenomen aan diverse toertochten. 
 
Golf  Het toernooi heeft ook dit jaar weer plaats gevonden met 13 deelnemers.  
De golf-clinic is niet gebeurd vanwege de weinige aanmeldingen hiervoor. 
 
Motortoertocht  In september werd na een lange tijd weer een motortoertocht gereden. Het aantal 
deelnemers was 25 en gezien het enthousiasme van de deelnemers hebben de organisatoren besloten in 
2010 weer een tocht uit te zetten en wel in het voorjaar. Voorlopige datum is 22 mei 2010. 
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Jeu de boules  Ook dit jaar vond deze activiteit plaats in Pijnacker en gezien de opkomst van maar 15 
deelnemers, is het niet zeker of deze activiteit in 2010 nogmaals plaats zal vinden.  
 
Schieten  Dit jaar werd het schieten georganiseerd. In Hoogvliet kwamen op 24 oktober 17 liefhebbers bijeen 
voor een zeer geslaagde middag. Er werd geschoten met verschillende wapens. 
 
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. 
 
Mosselavonden  In Dordrecht werd de mosselavond gehouden en deze is nog steeds een groot succes. 
Het aantal deelnemers neemt niet af en over het eten komen alleen maar complimenten binnen.  
Alle avonden kunnen als geslaagd worden beschouwd. 
 
Bingoavonden  2010 was geen succes. Vanwege het lage aantal aanmeldingen voor de tweede bingoavond 
op zaterdagvond werd deze gecombineerd met de soosmiddag op donderdag. Aantal deelnemers neemt af. 
 
Klaverjassen  Het Paas- en Kerstklaverjassen vindt ieder jaar in de genoemde tijd plaats,  
Het gemiddelde aantal tafels op het kersttoernooi is 10. Het aantal deelnemers neemt toe. 
 
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. Ook werd er een middagfeest voor de kinderen van nog actief werkenden 
georganiseerd. 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 de presentjes ingekocht en naar 
Eindhoven getransporteerd. Hier was het aantal kinderen 27. 
 
Soos  De soos in Voorburg werd doorgaans door ongeveer 15 tot 20 personen bezocht. 
Helaas gaat deze activiteit voorlopig  niet door daar de locatie Voorburg niet meer beschikbaar is. 
Er wordt gezocht naar een beschikbare locatie. 
De soos in Dordrecht is na de brand in het clubhuis een aantal maanden gestopt. Inmiddels ik het clubhuis 
herbouwt en mooier dan ooit. Met een wisselend aantal deelnemers iedere keer weer een gezellige middag. 
Deze soos vindt plaats in de kantine van voetbalclub GSC. 
 
Tafeltennis  was goed vertegenwoordigd met 2 teams in competitie. Helaas is deze activiteit ook gestopt 
wegens gebrek aan een speellocatie 
 
Trimmen  Iedere donderdagavond wordt onder deskundig kader getrimd  
Hoewel de gemiddelde leeftijd 68 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 waardoor 6 x werd uitgevaren. 
Er is nog steeds zoetwatervissen in Dordrecht op maandag- en woensdagmorgen.  
Hoewel ook hier het aantal deelnemers afneemt zijn nog diverse leden actief. 
 
Reünie 2010  Het bestuur is begonnen met informeren van gepensioneerden van E.ON Benelux en haar 
rechtsvoorgangers over de te houden reünie op de locatie Maasvlakte. 
Medio februari 2010 zullen de leden alle benodigde informatie toegestuurd krijgen. 
 
Verdere activiteiten  Keyboardclub, de ‘auto hobbyshop’ 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 is bowlen komen te vervallen. 
 
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 2009 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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