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JAARVERSLAG 2012 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 4 maart 2013. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestuur.  
De heren Rien Lindsen en Ab van Ommen zijn volgens rooster aftredend.  
Beide heren hadden zich herkiesbaar gesteld en zijn, zonder tegenkandidaten, unaniem herkozen.  
 

Na de eerst volgende bestuursvergadering is de taakverdeling binnen het bestuur als volgt;  
Voorzitter  
Penningmeester tevens activiteitencommissie 
1e secretaris tevens activiteitencommissie    
2e penningmeester tevens activiteitencommissie 
2

e
 Secretaris/notulist, website  

Lid tevens activiteitencommissie   
PR en contact E.ON Benelux  
Algemeen lid         

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

Het aantal leden op 31 december 2012 is 465, zijnde 193 werkenden en 272 gepensioneerden.  
Hiervan zijn er 27 lid van de fietsclub en 15 van de lopersgroep. 

Het bestuur is 8 maal in vergadering bijeen geweest. 
De activiteitencommissie is meermalen bijeen geweest in verband met de organisatie van diverse activiteiten.  
Het bestuur is diverse malen bijeengeweest om de postverzending te verzorgen. 

Overleden collega’s in 2012, voor zover bekend bij het bestuur; Ton Hordijk, Eric Gramberg, J. Potters, Toon van 
Hattem, Chris van de Born, Leo Thomassen, Ino Braam, Gijs Los en Henk Kwaijtaal.  
 
2012 
In het jaar 2012 heeft het bestuur met inzet van diverse medewerkers en met wisselend succes weer een aantal 
activiteiten kunnen organiseren.  
Al vroeg in het jaar werd het echter duidelijk dat ook de PV door de economische situatie wordt getroffen.  
Het aantal aanmeldingen voor activiteiten loopt sterk terug terwijl gelijktijdig de kosten voor activiteiten, denk aan 
bv de busreizen, fors duurder werden.  
Dat zou voor de PV-leden en hun introducés een reden kùnnen zijn om minder aan de activiteiten deel te nemen.  
Ook is in de loop van het jaar duidelijk geworden dat E.ON Benelux geneigd is om in de toekomst de PV minder te 
subsidiëren of mogelijk daarmee helemaal te stoppen. Inmiddels is de bijdrage van E.ON voor 2013 sterk verlaagt. 
Het bestuur beraadt zich over de toekomst en zal zoveel mogelijk een aantrekkelijk en financieel verantwoord 
programma van activiteiten proberen samen te stellen. 

Keyboardclub, Auto Hobby Club, golf, fietsen en hardlopen  worden met wisselend succes beoefend.  

Bij de sportieve activiteiten golfen, fietsen, lopen en de motortocht zien we een toename van werkende leden.  
Door o.a. afwezigheid van deelnemers of andere redenen zijn bowlen, schieten, mosselavond,  
tafeltennis, darts, handboogschieten en de bingo op zaterdagavond komen te vervallen.  

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 31 leden naar Dresden en Praag en was weer een succes.  
Tijdens de reis waren de hotels van goede kwaliteit. 
Dit jaar is via voorkeur van de leden besloten om in 2013 een reis naar Ierland te organiseren. 
De Doe-Dag ging dit jaar met 44 leden naar de Floriade en was in plaats van de jaarlijkse Kerstmarktreis. 
 
Feestavonden  Het eindejaarsfeest in Partycentrum de Keizershof is wederom een gezellige avond geworden.  
Dit jaar waren er 160 gasten. Het bestuur overweegt om in 2013 wederom de Keizershof te reserveren. 
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Fietsclub De fietstocht voor het goede doel, ‘Ride of the Roses, is dit jaar verreden in het Westland. 
Er waren 19 deelnemers aan deze rit. 

Er 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.  

Klaverjassen  Het Paas- en Kerstklaverjassen vindt ieder jaar in de genoemde tijd plaats,  
Het aantal tafels is gemiddeld 8. De deelnemers zijn tevreden over het lotingsysteem om de paren samen te stellen 
Het aantal deelnemers blijft constant. 

Lopersclub  De lopers hebben aan een 15-tal evenementen deel genomen waaronder de Marathon van 
Rotterdam, diverse AMRO/ABN tochten en de Loopreizen.nl loopserie.  

Het aantal deelnemers is rond de 12 lopers.  

Motortoertocht  In september werd de motortoertocht verreden door Zeeland.  
Het aantal motoren was toen 23 en gezien het enthousiasme van de deelnemers hebben de organisatoren 

besloten om in 2013, indien mogelijk weer een tocht uit te zetten.   
Er waren 10 medewerkers (actief) van de Eon,  5 gepensioneerde Eon medewerkers en 7 introducés aanwezig. 

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

activiteiten worden wederzijds aan de leden aangeboden. De wederzijdse belangstelling is vrijwel nihil.  

Reanimatie De twee avonden werden wederom door de 15 deelnemers als waardevol bestempeld.  

De instructie was helder en de praktijkoefeningen verhelderend. Er waren twee werkende deelnemers.  

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 waarvan 11 werkenden en 1 introducé.  

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 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.  
Op deze middagen worden ook een paar rondjes bingo gedraaid.  

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

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

Er zijn gemiddeld 12 deelnemers.  

Verkeersregelinformatie Deze avond stond in het kader van de voortdurende veranderende verkeers- regels en 
wetten. De avond werd gegeven door een instructeur van ‘Veilig Verkeer Nederland’ en wordt in 2013 herhaald. 
Er waren 22 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.   

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.  
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