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RWE bevestigt
prognose voor 2O14
Het aanhoudend lage prijsniveau in de retail van elektriciteit en de

ongewoon zachte weersomstandigheden bepalen nog steeds de

ontwikkeling van de zakelijke activiteiten van RWE AC in 2014.

ln de eerste drie kwartalen van dit jaar

daalde het resultaat volgens venwach-

ting naar € 2,9 miljard - 31 procent

lager dan in dezelfde pericde van het

voorgaande jaar. De EBITDA daalde rnet

22 procent naar € 4,7 mil.jard, het duur-

zarne nettoresultaat - bepalend voor de

vaststeiling van het dividend - daalde

met 60 procent naar € 763 rniljoen.

Frognose voor 201 4
De prognose voor 2014 blijf uit huidig

perspectief cngewijzígd: De IBITDA

bedraagt naar verwachting tussen

€ 6,4 en € 6,8 miljard, het bedrijfsre-

sultaat tussen € 3,9 en € 4,3 miljand

en het duurzarne nettoresultaat tussen

€ '1,2 en € 1,4 miljard. De verkoop aan

klanten zal rr:ncl € 50 miljarC uitkomen.
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COR kiest nieuwe vooÍzitter en
pl aatsve rvange nd sec retaris

Na een dienstverband van bijna
40 jaar zal Hans Salfischberger,
voorzitter Centrale Onderne-
mingsraad Essent (COR) en

voorzitter van de Europese

Ondernemingsraad RWE, Essent

/RWE verlaten.

Hierdoor moest de COR op zoek naar

een nieuwe vooaitter. Tijdens de extra

COR-vergaderi ng van 22 oktober heeft

de raad uit haar midden Pascal van

Rijsewijk gekozen om per direct de voor-

zittershamervan Hans over te nemen.

Door de verkiezing van Pascal als vooait-

ter kwam zijn huidige functie (plaatsver-

vangend secretaris) binnen de COR vrij.

Jac Tielemans is door de COR gekozen

om deze functie binnen het dageljks

bestuur van de COR in te vullen.

Het huidige dagelijks bestuur ziet er nu

als volgt uit: Pascal van Rijsewijk (voor-

zitter), Eric Hend rickx (plaatsvervangend

voorzitter), Ernst Meindersma (secreta-

ris) en Jac Tielemans (plaatsvervangend

secretaris).

Pa sca I va n Rijsewij k, foto : Ba tt Wi I I e msen.

Essent.populAi r in
zakelijlie inarkt

Essent is de populairste energieleverancier in het bedrijfsleven en bij

de overheid. Dat blijkt uit de Energie Enquëte 2014, uitgevoerd door
Energiemedia.

De top 3 bestaat uit Essent, Nuon en

Eneco, die door respectievelijk '16, 13

en 1 2 procent van de respondenten

worden genoemd als huidige energie-

leverancier. Overigens is de categorie

"weet niet" behoorlijk groot, namelijk

1 5 procent.

Energiebesparing en duurzame
energie
De nadruk van de enquëte lag dan

ook op iets anders: energiebesparing

en duurzame energie. Energiebespa-

ring blijkt populair: 61 procent onder

de ondervraagden heeft besparende

maatregelen getroffen. De meest

voorkomende maatregelen zijn ener-

grezuinige verllchting en isolatie. Zo'n

30 procent van de respondenten heeft

de afgelopen twee jaar een duurzame

energie-installatíe aangeschaft. Daarbij

is zonne-energie het populairst: er

wordt het meest ge'Ínvesteerd in zon-

nepanelen en -boilers.
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Dagtocht Tagebau
Gatzweilervan RWE
Op dinsdag 9 en donderdag25 septembervond een tweetal excursles
plaats naar de bruinkoolgroeve Tagebau Garzweiler van RWE. Dankzij
de bemiddeling van Essent Sponsoring & Events hebben we deze twee
data gekregen, met een limietvan 48 personen per dag.

Het programma begon met een

smakelijke lunch in de Brasserie van

Schloss Paffendorí het seminar-

centrum van RWE in de buurt van

Bergheim. Na een wandeling door

het park van het Schloss ging het

verder naar het lnformatiecentrum

van RWE bij Frimmersdorf. Hier gaf

een RWE-voorlichtster een overzicht

van de activiteiten en de omvang

m.b.t. de afbouw van bruinkool. Dan

per bus naar de groeve. De omvang

van de groeve is overweldigend en de

invloed van deze afbouw op de om-

geving is dat eveneens. Behalve de

groeve bezochten we ook omliggen-

de dorpen die nog moeten worden
"verplaatst".

I

Essent Retinie 2014
Gepensioneerden Limbu rg
De tweejaarlijkse Essent- reU n ie,

die door SPEL namens Essent

voor alle Limburgse gepensio-
neerden wordt georgan iseerd,

was ook deze keer een groot
succes. Met 700 deelnemers in
Maastricht en 600 in Roermond
werd opnieuw bewezen dat deze

reUnie zeer wordt gewaardeerd.

Na de onUangst met koffie en vlaai had

het daarop volgende muzikale program-

ma dit jaar een iets serieuzere invulling. Er

was gekozen voor een uitvoering door een

samengestelde groep uit de gefuseerde

Brabantse en Limburgse symfonieorkes-

ten, aígesloten met het optreden van het

Maastrichts Salonorkest. Cezien de vele

positieve reacties werd dit programma

zeer gewaardeerd. Toen was het tijd voor

het goed veaorgde buffet. Uiteindelijk

kreeg iedereen nogeen cadeautje. Deze

keer in het kadervan "energie" een Fat-

boy (snoerloze schemerlamp). Zo hopen

wij dat de deelnemers in de komende

"donkere dagen" met veel plezier terug-

denken aan de gepensioneerdenreilnie

Essentvan 2014

Retinie Hoofddorpgroep 1 9 september

Het was een heel gezellige dag op het

landgoed Keukenhof. We zijn gestart

om 10.00 uur met koffie waarna de

rondleiding begon in het kasteel. Wat

een geweldig mooi gebouw is het, en

de dame die ons rondleidde, vertelde

ons de geschiedenis van de familie van

Lijnden. We mochten alle vertrekken

zien, heel interessant. Daarna kregen

we een broodmaaltijd in het restau-

rant. Na de maaltijd deden we een

rondje over het landgoed. Het was

heel leuk om elkaar weeÍ te zien en te

spreken. Hopelijk volgend jaar weer

een bijeenkomst.

Verslag
najaarsdagtocht
regio Breda
Op 9 september gingen we met twee

volle bussen naar Terschuur, waar we

een bezoek brachten aan het Oude

Ambachten & Speelgoedmuseum. Na

een heerlijke lunch vertrokken we naar

Ruurlo. Hier bezochten we het Fami-

liepark Cactus Oase. Een uitgebreider

verslag met foto's vindt u op de website

www.cgeb.nl



Regio Brabant

Busreizen Brabant
De Brabantse seniorenstichting organi-

seert in 201 5 iwee rneerdaagse reizen

per luxe touringcar naar EngeNand en

Duitsland. Ee zesdaagse busreis naar

Eastbr:urne, Engelarrd veftrekt op 31 mei

en de vijfdaagse reis naar Sande in Duits-

land vertrekt op 1 5 juni. We verbl'rjven in

hotels o.b.v. halfpension. Op de website

www.cgeb.nl zijn de reisbeschr'tjvingen en

inschrijfformulieren voor beide reizen te

bekijken en te downloaden.

Voor aanmelding, aanvraag reisbrochure

en nadere infornratie kunt u ook contact

opnernen met Maurits van Hooren,

telefoon 073-6430551 of e-nrail mvan-

hooren@online.nl. Op het moment van

schr'ljven van dit artikel, half november

2A14,zijn voor beide reizen nog plaat-

sen beschikbaar. Aanmelden kan tot 18

janr:ari. Bij meer dan 60 aanmeldingen

per groep beslist het lot.

Aankondigi ng voorjaarsdag-
tocht regio Breda
De voorjaarsdagtocht staat gepland op

15 april. We nijden dan naar tsroek op

Langedijk, waar we een bezoek brengen

aan het Museunr BroekerVeiling" Na de

koffie krijgen we een rondleiding door

het museum. Na een lunch sluiten we de

dag af met een hapje en een drankje en

vertrekken dan naar het dineradres. We

vefcrekken 's morgens rond 8.00 uur en

verwachten rond 21 .30 uur weer thuis

te zijn. Op de website (www"cgeb.nl) kunt

u een uitgebreide omschrijving van deze

reis vinden. De kosten zullen nooit meer

bedragen dan € 50 per persoon; dit is

afhankelijk van het aantal deelnemers. U

kunt zich aanmelden tot i 5 rnaaft 201 5

b'lj Mevr. M. Fruijtier-van Eenennaam

tel. 0'162-51247V af Kees ten Dan'r

A6-2A2lr 91130, e-mail: keesdam@gmail.

com. Als de bussen vol zijn, wordt er een

wachtlijst aangelegd.

Noord

1 7 decembe r 2014 regio Twente

Kerstbingo Hengelo

17 december 2014 regio Twente

Kerstbingo Hengelo

17 december2Ol4 regio Croningen

bloemschikken

1 7 decembe r 2014 regio Zwolle

kerststukjes maken
1 8 decembe r 2014 regio Winschoten

Kerstavond

18 december 2014 regio Assen

kerstm iddagl kerststukjes maken ./

tennistoernooi Rodekruisgebouw te

Assen

19 december regio Winschoten
Kerstavond, hotel vd Valk Zuidbroek

6 januari2105 regio Frigem

N ieuwjaarsbijeen komst Leeuwarden

6 januari 2105 regio Twente, afdeling

Hengelo N ieuwjaarsbijeen komst Zeven-

ster te Hengelo

7 januari 2015 regio Zwolle

N ieuwjaarsbijeenkomst U rbana in

Zwolle

6 februari 2015 regio Zwolle

Bowlingavond Zwolle

12 januari 2015 regio Twente, afdeling

E nsched e N ieuwjaarsbijeen kom st

Sandersktiper te Enschede

SPEL

07 Januari Buuttegala

maart Wintenvandeling

april Toneel Tegelen

18 aprilWarl--lorse

14'16 en 21 april Tagebau Cazweiler

(RWE), data nog niet definitief

Ceoensioneerd Der 1 -10-201 4:
Buigers - Kommeàh, AC stiik-Ewiik
Karnpjes, W Dalfsen

Overleden in 2014:
T.M.J. Bongaerts
A.F. Sundquest
E..l.C. Persoon
C. Zwildens
A.M. Notermans
,&.H. Frenken
A.P. Faap
J. Martens
A.C. van der Struyk
M.J. Kok
J.C.M. van Knippenberg
l.F.M. tsakels
H".1. Lahaye

Buggenum
,Assen
6raningen
Vlissingen
Gulpen
Meerssen
Zaetermeer
Tilburg
Baxtel
's-f'l ertogen basch
Neer
t-lelntond
Beek LB

K. Scholten
C.H. van Steyn
H.F. Sepers
P. Havinga
W.T. Bijkerk
A.C. Schellekens
l. Fol
J. Verhagen
M.J.M. Jacobs
C.S.e . van Kruchten
l.C.M. Uitenhoven
J.A. Jooren
M.C.J. Danklof
B.H. Lohuis
H.A. Zijlmans
6. Hagenauw
Y. Klingens
J.j. Bakker
j. lVesseling

Oldernarkt
Oosterhout NB
Waalre
Groningen
Zwolle
Waspik
Ë.mmen
{?aa rnsdonksveer
Eerg En Terblijt
Venlo
Ceeftruidenberq
Vl$men
Elsloo LB
Ceesteren OV
CeertruidenberE
Roden
Oudenbosch
Wirdurn GN
Assen
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