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Bestuur  
De bestuursleden Bram op den Brouw en Loek Vermeulen beide zijn volgens rooster aftredend en 
herkozen. 
Kascommissie zijn de heren Brandenburg en de Vries. De heer Barto is reserve.  
 

Na de eerstvolgende bestuursvergadering is de taakverdeling binnen het bestuur als volgt;  
 

Voorzitter  
Penningmeester tevens activiteitencommissie 
1e secretaris tevens activiteitencommissie 
2e penningmeester tevens activiteitencommissie 
2e Secretaris/notulist, website en FB 
Algemeen lid tevens activiteitencommissie 
Algemeen lid tevens leden administratie AVG 
PR en contact Uniper 

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

 

Het aantal leden op 31 december 2019 is 284, zijnde 92 werkenden en 192 gepensioneerden.  
 
Het bestuur is 7 maal in vergadering bijeen geweest.  
De activiteitencommissie is meermalen bijeen geweest in verband met de organisatie van diverse 
activiteiten.  
 
Overleden collega’s in 2019  
Voorzitter deelt de vergadering mee dat, voor zover bij het bestuur bekend, de volgende leden, oud-

werknemers zijn overleden, de heren: L. van der Harst, G. de Jong, W. le Fèber, G. Vermaas en R. Revet. 

2019 
In het jaar 2019 heeft het bestuur voor de PV Leden een aantal activiteiten georganiseerd.  
Het bestuur is gematigd optimistisch over de toekomst van de personeelsvereniging als het gaat om het 
voortbestaan van de PV op korte termijn. Door het teruglopende ledenaantal en belangstelling van de 
leden is de toekomst van de PV op langere termijn lang niet zeker.  
Dit jaar heeft Uniper weer bijgedragen aan het sinterklaasfeest, ook op langere termijn blijft het 
Sinterklaasfeest afhankelijk van de Uniper bijdrage.  

Nieuwjaarsreceptie Bezocht door 67 leden met daaronder ook enkele werkenden.  

Busreis De meerdaagse busreis ging met 40 deelnemers naar noord Duitsland en Denemarken.  
De reis werd als goed beoordeeld door de reizigers. 

Golf Het toernooi heeft dit jaar 2 maal plaats gevonden op Kleiburg met 23 resp. 17 deelnemers,  
waarvan de meesten werkende leden zijn. 

Klaverjassen In de week voor Pasen, op 4 november en 3 avonden in december is er een klaverjasavond 
georganiseerd. Op de 3 avonden in december werd ook om de toernooiprijzen van het klaverjastoernooi 
gespeeld. Het aantal deelnemers blijft redelijk gelijk met gemiddeld 27 spelers. De deelnemers zijn 
tevreden over het lotingsysteem om de paren samen te stellen  

Reanimatie De drie avonden werden wederom door de 36 deelnemers als waardevol bestempeld.  

De instructie was helder en de praktijkoefeningen verhelderend. Er waren twee werkende deelnemers.  
In 2020 zullen deze avonden zeker worden herhaald 
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Sinterklaas Groot succes was dit jaar het Sinterklaasfeest in het bedrijfsrestaurant van de RoCa.  
De ruimte op de RoCa is prima geschikt om het sinterklaasfeest te organiseren. Het feest begon om 
14:30h en duurde tot 16:15h. en werd bezocht door 79 kinderen.  
De Pietengroep werd zeer goed beoordeeld.  

Verkeersregelinformatie Deze middag stond in het kader van de voortdurende veranderende verkeers- 
regels en wetten. De instructie werd gegeven door een instructeur van ‘Veilig Verkeer en werd gehouden in 
de kantine van vv GDS/SCO in Dordrecht. Er waren 23 deelnemers. 

Vissen met de boot op de Grevelingen is een activiteit waar bijna niet elke vaartocht een volle boot 
oplevert. Er werd vijfmaal uitgevaren. In 2020 is de boot nog niet gereserveerd.   
Dit gezien de vangstresultaten en het afnemende deelnemersaantal.  
Er is nog steeds zoetwatervissen in Dordrecht op maandag- en woensdagmorgen.  

Ook hier neemt het aantal deelnemers af.   

Er wordt nagegaan over in 2020 onder PV leden interesse is om vanaf de kust te gaan vissen. 
Volgend jaar zal e.e.a. worden geïnventariseerd. 

Soos in Dordrecht wordt nog steeds bezocht met helaas een afnemend aantal deelnemers. 

Het bestuur dankt eenieder 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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