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Bestuur  
De bestuursleden Hans Mol en Cor van der Meulen waren beide volgens rooster herkiesbaar. 
Kascommissie zijn de heren Straatman en Stight Hans. Reserve is de heer K. de Vries.  
Na de eerstvolgende bestuursvergadering werd de taakverdeling binnen het bestuur als volgt;  
 

Voorzitter  
Penningmeester, activiteitencommissie, AVG 
1e secretaris tevens activiteitencommissie 
2e penningmeester tevens activiteitencommissie 
2e Secretaris/notulist, website en FB 
Algemeen lid tevens activiteitencommissie 
Algemeen lid 
Algemeen lid PR en liaison 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 01 december 2020 is 268, zijnde 85 werkenden en 183 gepensioneerden.  
 
Het bestuur is 3 maal in vergadering bijeengeweest.  
De rest van het jaar werd de communicatie via de elektronische weg vervolgd 
De activiteitencommissie is niet bijeengeweest in het kader van activiteiten.  

Ingaande 1 januari 2021 neemt het bestuurslid Charessa Roet afscheid van de PV.  
Door reorganisatie binnen Uniper is haar functie komen te vervallen. 
Het bestuur dankt Charessa voor haar inzet en betrokkenheid bij de PV en het bestuur wenst 
haar een mooie en gezonde toekomst. 
 
Overleden collega’s in 2020  
Wij hebben gedurende het jaar “zover bekend” afscheid moeten nemen van de heren:  
Rob Zeverboom, Jan Grooteboer, Piet van Goolen, Richard Zonnenberg  
en mevrouw Wil van der Krogt,  
 
2020 
In het jaar 2020 heeft het bestuur voor de PV leden slechts de nieuwjaarsreceptie, 
algemene ledenvergadering en het golven kunnen organiseren.  
Het bestuur is teleurgesteld over het jaar 2020 als het gaat om de organisatie van overige 
activiteiten. De Coronapandemie heeft behoorlijk huisgehouden, dus ook op het niveau van 
activiteiten van de PV.  
Het bestuur hoopt dat 2021 een jaar zal worden waarin we als vanouds allerlei activiteiten 
voor U kunnen organiseren.  
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Nieuwjaarsreceptie Bezocht door 63 leden met daaronder ook enkele werkenden.  

Golf Het toernooi heeft dit jaar 1 maal op 14 oktober plaatsgevonden in Rhoon 

Ledenvergadering 2 maart 2020 

De resterende activiteiten werden door de pandemie helaas onmogelijk gemaakt 

Busreis 
Klaverjassen  
Reanimatie 
Sinterklaas 
Verkeersregelinformatie 
Vissen 
Soos in Dordrecht 
Kerstdiner in het Atlashotel in Spijkenisse 
Doe-Dag naar Gouda. 

 
Toekomstplannen  

Mocht de situatie in 2021 dermate veranderen dat onder redelijke en veilige omstandigheden 
activiteiten door de PV kunnen worden georganiseerd zullen die zeker gaan plaatsvinden. 

Tijdens het samenstellen van dit jaarverslag is de algehele lockdown verlengt naar 9 februari.  
Er wordt niet verwacht dat activiteiten in welke vorm dan ook op korte termijn hervat kunnen 
worden. 

Het bestuur dankt eenieder die, al of niet belangeloos, zich heeft ingespannen voor hun 
medewerking tot het slagen van de weinige, georganiseerde activiteiten. 
 
Vanwege de pandemie en alle activiteiten die door de PV niet georganiseerd konden worden 
heeft het bestuur besloten om alle leden een kerstpakket te schenken. 
Hans Mol heeft tot volle tevredenheid daar de organisatie van op zich genomen. 
De reacties van veel leden waren gezien de inhoud van het pakket unaniem positief. 

 
Namens het bestuur, 
Ab van Ommen 


