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JAARVERSLAG 2011 PERSONEELSVERENIGING E.ON BENELUX  

  
Aan de leden van de personeelsvereniging E.ON Benelux. 
Behandeld op de Algemene Ledenvergadering op locatie RoCa te Capelle aan de IJssel op 12 maart 2012. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestuur.  
De heren Hans Mol en Cor van der Meulen zijn volgens rooster aftredend.  
Beide heren hadden zich herkiesbaar gesteld en zijn, zonder tegenkandidaten, unaniem herkozen.  
Charessa Roet (E.ON Benelux) en Paul Hooft (E.ON Benelux) zijn gevraagd toe te treden tot het bestuur. 
De vergadering stemt hierin toe. Waarvan akte. 

Na de eerst volgende bestuursvergadering is de taakverdeling binnen het betuur als volgt;  

Voorzitter  
Secretaris, tevens website  
Penningmeester tevens activiteitencommissie 
2e secretaris tevens activiteitencommissie    
2e penningmeester tevens activiteitencommissie 
Lid tevens activiteitencommissie   
PR en contact E.ON Benelux  
Algemeen lid         
Algemeen lid     

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

Het aantal leden op 31 december 2011 is  490, zijnde 212 werkenden en  
278 gepensioneerden. Hiervan zijn er 27 lid van de fietsclub en 15 van de lopersgroep. 

Het bestuur is 10 maal in vergadering bijeen geweest. 
De activiteitencommissie is meermalen bijeen geweest in verband met de organisatie van diverse activiteiten.  
Een feestcommissie is meermalen bijeengeweest m.b.t. de organisatie van het 10- jarig jubileumfeest.  

Activiteiten.  In het jaar 2011 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 12 deelnemers.  

Zij vergaderden 2x per maand en hun activiteiten op de beurs hebben wisselend succes gehad.  

Busreizen  De busreis ging met 84 leden naar Kroatië en was, mede door het prachtige weer een succes.  
Tijdens de terugreis waren de hotels wat minder. 
. De Doe-Dag ging dit jaar met 74 leden naar Den Bosch en was zoals altijd een succes. 
. De reis naar de kerstmarkt in Oberhausen was ondanks de zaterdagdrukte ook een succes.  

Het aantal deelnemers was 51 en neemt ieder jaar af. Wellicht vanwege de kosten.  

Feestavonden  Het eindejaarsfeest in Partycentrum de Keizershof is niet gevierd.  
Daarvoor in de plaats is het jubileumfeest in Zuilichem met 290 gasten georganiseerd.  
Door te weinig belangstelling is de jubileummiddag in Steenbergen niet doorgegaan. 
De winnaars van het gratis verblijf in een bungalow van “Vakantieoorden Energie”  

zijn de heren H. Zandwijk (lidnummer 470) en G. Velthove (lidnummer 462).  

Fietsclub De fietstocht voor het goede doel, ‘Ride of the Roses, is dit jaar niet georganiseerd. 

Wel werd dit jaar met gemiddeld 10 deelnemers per tocht deelgenomen aan diverse toertochten.  

Golf  Het toernooi heeft dit jaar 2 maal plaats gevonden in Delfland, met 18 resp. 19 deelnemers, waarvan de 

meesten werkend lid zijn. De golf-clinic is niet gegeven vanwege te weinig aanmeldingen.  

Motortoertocht  In juni werd een motortoertocht afgelast vanwege de weersomstandigheden.  
Ondanks de 10 moedige rijders. Een tweede rit werd verreden in september 2011.  
Het aantal motoren was toen 26 en gezien het enthousiasme van de deelnemers hebben de organisatoren 

besloten om in 2012 weer een tocht uit te zetten en wel in het voorjaar.   
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Lopersclub  De lopers hebben aan een 16-tal evenementen deel genomen waaronder de Marathon van 
Rotterdam, diverse AMRO/ABN tochten en de Loopreizen.nl loopserie.  

Het aantal deelnemers is altijd rond de 15 lopers.  

Klaverjassen  Het Paas- en Kerstklaverjassen vindt ieder jaar in de genoemde tijd plaats,  
Het aantal tafels op de eerste avond was 9 en op de tweede 8. De deelnemers zijn tevreden over het 
lotingsysteem om de paren samen te stellen Het aantal deelnemers neemt niet toe. 

 

 Sinterklaas  Een groot succes was dit jaar het Sinterklaasfeest in het bedrijfsrestaurant van de Maasvlakte.  

Het feest begon om 13.30 uur en werd bezocht door 96 kinderen. Het aantal ouders bedroeg 140 

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 60.  

Soos  Met een wisselend aantal deelnemers iedere keer weer een gezellige middag.  
Deze middagen worden gecombineerd met de verplaatste bingo van zaterdagavond.  

Deze soos vindt plaats in de kantine van voetbalclub GSC, Groene zoom, Dordrecht.  

Roeien  Dit jaar is voor het eerst deelgenomen aan de Nautilus bedrijven regatta. Er heeft een ploeg van de E.ON 

PV, de E.ON 8, deelgenomen aan deze race en is daar als 10
e
 geëindigd. Het aantal roeiers is 12.  

 Trimmen  Iedere donderdagavond wordt in Dordrecht onder deskundig kader getrimd  
Hoewel de gemiddelde leeftijd 68 jaar is blijkt deze activiteit toch in een behoefte te voorzien. 

Er zijn gemiddeld 12 deelnemers.  

Vissen  met de boot op de Grevelingen is een activiteit waar bijna elke vaartocht een volle boot oplevert.  
Er werd 3 x uitgevaren. De tocht ging 3 x niet door vanwege het slecht weer of ziekte van de schipper. 
Er is nog steeds zoetwatervissen in Dordrecht op maandag- en woensdagmorgen.  

Hier neemt het aantal deelnemers af.   

Reanimatie De twee avonden kunnen wederom door de 16 deelnemers als waardevol worden bestempeld.  
De instructie was helder en de praktijkoefeningen verhelderend.  

Helaas waren er niet meer deelnemers dan vorig jaar.  

PV België Vriendenkring de Kempen  De contacten met de Belgische PV verder gecontinueerd en diverse 

activiteiten worden wederzijds aan de leden aangeboden.   

Verdere activiteiten  Keyboardclub, en de voetballers zijn ook dit jaar doorgegaan met hun muzikale, sportieve- 

en technische activiteiten.  

Auto Hobby Club Maasvlakte Voor het gebruik van de AHC door de leden van de PV is,  
in samenwerking met de interne dienst van de Maasvlakte, een nieuwe reglement opgesteld.  
Dit om een betere controle over de bezetting en het gebruik te hebben. Ook is het reglement opgesteld om illegaal 

gebruik van de AHC te voorkomen.  

Algemeen   

Bij de sportieve activiteiten golfen, fietsen, lopen en de motortocht zien we een toename van werkende leden.  

Geannuleerde activiteiten 
Door o.a. afwezigheid van deelnemers of andere redenen zijn bowlen, schieten, mosselavond,  
tafeltennis, darts, handboogschieten en de bingo op zaterdagavond komen te vervallen.  

Ook de jubileummiddag in Steenbergen ging door het geringe aantal deelnemers niet door.  

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,    notulist personeelsvereniging  E.ON Benelux  
Postbus 8642    -    3009 AP Rotterdam 
email: personeelsvereniging@eon-benelux.com    -    www.pv-eon-benelux.nl 
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