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Programma   
Voorjaar 2020 
 
Maart   
 
Maandag                2  Jaarvergadering  
 
April 
 
Zondag                      5  Marathon van Rotterdam 
Maandag       6   Paasklaverjassen Schiedam 
Donderdag              16   Voorlichting verkeersregels 
Woensdag    22  5daagse busreis Moezel en 
    Eifel.            
Mei  
 
Vrijdag                       ?   Golfwedstrijd in Brielle 

Februari 2020 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 

Adres secretariaat   
Uniper personeelsvereniging. 
Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 
Telefoon secretariaat 010 2895430 
Bankrekening: NL17INGB0009109857 
t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 
E-mail; personeelsvereniging@uniper.energy 
Website; www.pv-eon-benelux.nl  
Inschrijfformulier vindt u op deze website. 

Volg de vereniging ook op facebook ; 
www.facebook.com/PVUNIPER 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering 2020 is vastgesteld op maandag-
avond 2 maart in de Roparun vrijwilligersruimte in  
de Jan van Galenstraat 42, 3115 JG, Schiedam 
Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. 

Personeelsvereniging. 

Beste Leden, 
 Met deze nieuwsbrief nodigen we u uit voor de algemene jaarvergadering 2020 op 2 maart in de Roparun 
Vrijwilligersruimte in Schiedam. Op deze vergadering hopen we met u het reilen en zeilen van de vereniging te 
bespreken en te horen van u, wat u van de vereniging verwacht en in de toekomst zou willen zien. 
Op de website vindt u de notulen en het jaarverslag over 2019.  
Bij de busreis naar de Moezel en  Eifel is nog één plaats beschikbaar. U ziet geen visdagen in de agenda. Door 
de slechte vangsten en verminderd aantal deelnemers zijn er nog geen vaardagen gepland. Loek hoopt echter wel 
nog 1 of meerdere dagen te kunnen organiseren. Heeft u interesse, neem contact met hem op. 
Verder ziet u de data voor de geplande verkeerscursus, paasklaverjasavond, golfwedstrijd en het vissen.. 
De Verkeerscursus is verplaatst naar 16 april i.v.m. wegwerkzaamheden rond Dordrecht.  
Voor het najaar zijn we bezig, weer een Doedag te organiseren, waar over meer in de volgende nieuwsbrief.  
Wij zien u graag op de jaarvergadering en op de andere activiteiten.                                  Het bestuur. 

Marathon en 10 km Rotterdam.          5 april. 
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om vanaf de 
Delftsevaart (omkleden en douchen) te vertrekken naar 
de start. 
Voor verfrissing en versnaperingen wordt gezorgd. 
U dient zelf in te schrijven en bij deelname wordt je 
inschrijfgeld vergoed. 
Wel ook inschrijven via het inschrijfformulier en mel-
den of u gebruik maakt van de Delftsevaart. 

Verkeersinstructie 
De informatiemiddag is nu gepland op  donderdag-
middag16 april en evenals vorig jaar in de kantine 
van Voetbalvereniging GSC. 
De datum is gewijzigd in verband met wegwerkzaam-
heden rondom Dordrecht, deze zouden dan gereed 
moeten zijn. 
De informatie wordt weer verstrekt door onze ver-
keersdeskundige Joost de Zeeuw en Wil de Zeeuw. 
De aanvang vind plaats om 13.30h. zaal open om 
13.15h. Dit is tijdens de wekelijkse soos .  
De kosten zijn € 3,50 p/p  ter plaatse te voldoen. 
Adres:   
Nieuwe Noord polderweg 12, 3312AD, Dordrecht.  
Aanmelden kunt u nu al doen via de email naar  
corvdmeulen871@gmail.com dit adres is alleen te 
gebruiken voor deze activiteit tot 15 april 2020.  
Heeft u nog vragen over veranderingen betreffende de 
Wegenverkeerswet  of vragen over een bepaalde ver-
keerssituatie, verkeersborden? Stuur deze zo spoedig 
mogelijk naar Cor vd Meulen. 

Golf wedstrijd. 
Er moet nog een datum geprikt worden, maar in mei 
organiseert Rien weer een golfwedstrijd in Brielle. 
Op de golfclub Kleiburg. 
Adres; Krabbeweg 1, 3231 NB in Brielle,  
in Recreatiegebied Brielse Maas.  
De wedstrijdvorm is dan als vanouds 18-holes Sta-
bleford (individueel met volledige handicap verreke-
ning). Aanvang wedstrijd 13.00 uur. 
Deelname voor leden € 20,00 p.p. introducés € 45,00.  
Voor informatie kunt u terecht bij Rien Lindsen,  
Email: m.lindsen3@upcmail.nl 
Zodra er een datum is vastgesteld, staat deze op de 
site. 

mailto:corvdmeulen871@gmail.com
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Agenda: 

1 Opening 

2 Mededelingen 

3 Ingekomen stukken 

4 Notulen 19e jaarvergadering op 04 maart 2019 

5 Jaarverslag 2019 

6 Verslag penningmeester boekjaar 2019 

7 Verslag kascontrolecommissie 2019 

8 Verkiezing kascontrolecommissie voor 2020 

9 Begroting 2020 

10 Pauze 

11 Activiteiten in 2020 

12 Wat verder ter tafel komt 

13 Bestuursverkiezing 

14 Rondvraag 

15 Sluiting 

UITNODIGING 
 

PV UNIPER JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Het bestuur van de personeelsvereniging UNIPER nodigt haar leden uit voor de 
20e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op Maandag 2 maart 2020, Aanvang 19.30h. 
   
Kantoor Ropa-run, Jan van Galenstraat 42, 3115 JG,  Schiedam. 
 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij  
een van de bestuursleden.  
Aftredend zijn: Charessa Roet, Hans Mol en Cor van der Meulen. Allen zijn herkiesbaar. 
 
Kandidaten voor een functie in de kascommissie kunnen zich ook tijdens de vergadering aanmelden bij  
een van de bestuursleden. 
 
Kascommissieleden 2019 waren de heren W. Barto, B. Otten en als reserve C. Straatman.  
Kascontrolecommissie eind 2020 zijn de heren B. Otten en C. Straatman 
Het reserve commissielid voor de kascontrolecommissie 2020 wordt tijdens de vergadering gekozen. 

Paasklaverjassen in Schiedam. 
Op maandagavond 8 april  organiseren we weer de vertrouwde Paasklaverjasavond.  
Traditiegetrouw spelen we om (Paas)eieren. 
In de loop der jaren is er een trouwe groep spelers ontstaan, die voornamelijk voor een gezellige avond met 
(oud)collega’s komen. In deze locatie kunnen we een glaasje fris, wijn of bier schenken en is er altijd een 
nootje en een hapje tijdens het spelen. 
Koffie en thee zijn gratis, voor de andere consumpties rekenen we € 1,00.  
U speelt individueel, door loting krijgt u per ronde uw speelmaat toegewezen. Op deze wijze wordt voorko-
men dat, bij te weinig deelnemers, wij mensen  moeten teleurstellen. Nu is er een kleine kans dat u voor hoog 
uit 1 ronde wordt uitgeloot.  
Vindt u klaverjassen leuk, kom dan eens kijken, alleen of met uw partner. 
Met Pasen heeft iedereen prijs. 
Entree; leden € 2.00, Introducés € 4,50.                Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Informatie Bram Op den Brouw.                           Adres:       Roparun vrijwilligersruimte,  
Tel. 0180 422292, a.op.den.brouw@hccnet.nl.                       van Galenstraat 42, 3115 JG Schiedam. 
Laat mij even weten als u komt.                                              Bedrijvenpark De Vijfsluizen. 


