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Jaarverslag secretaris over 2019 van de Contactgroep Gepensioneerden 

Essent Brabant. 

 
 

Wie behoren er tot de Contactgroep. 

Tot de Contactgroep behoren oud werknemers en hun weduwen en weduwnaars die 

woonachtig zijn in Noord-Brabant, Zuidwest Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. 

In 2019 bedroeg hun aantal 2.325. Tevens zijn er 31 gepensioneerden, woonachtig buiten 

onze regio, die hebben aangegeven bij onze Contactgroep te willen horen. Daarnaast zijn er 

nog 54 pensioneerden, die woonachtig zijn in het buitenland, aan onze Contactgroep zijn 

toegevoegd.  

  

Wat is het doel van de Contactgroep. 

De Contactgroep heeft tot doel het behartigen van de belangen en het bevorderen van de 

onderlinge contacten van de oud werknemers en hun weduwen en weduwnaars. Zij tracht dit 

doel te bereiken door: 

 

▪ Het organiseren van activiteiten.  

Een aantal activiteiten wordt door de Contactgroep  georganiseerd. Daarnaast is de 

afspraak gemaakt dat gepensioneerden ook kunnen deelnemen aan activiteiten die door de 

personeelsverenigingen worden georganiseerd. De kosten hiervoor worden door de 

Contactgroep rechtstreeks met de personeelsverenigingen verrekend. Om aan deze 

activiteiten te kunnen meedoen, dient men deelnemer te worden van de Contactgroep. 

Hiervoor betaalt men € 18 per jaar en Essent legt daar nog eens € 20 bij. In 2019 telde de 

Contactgroep 672 deelnemers. Hiervan deden ca. 530 deelnemers mee aan activiteiten van 

de Contactgroep en ca. 110 deelnemers aan activiteiten van de personeelsverenigingen. 

Voor een overzicht van activiteiten zie bijlage 1. 

 

▪ Aandacht schenken aan lief en leed onder de gepensioneerden. 

Er werden door de regiocontactpersonen 631 bezoeken afgelegd in verband met ziekte, 

jubilea en kroonverjaardagen, waarbij namens de Contactgroep een attentie werd 

overhandigd. Bij overlijden werd 63 keer acte de présence gegeven door de 

contactpersonen, waarbij namens de Contactgroep een bloemstuk werd bezorgd of een 

financiële bijdrage voor een goed doel werd gegeven. 

 

Hoe is de Contactgroep georganiseerd. 

Het bestuur van de Contactgroep Gepensioneerden bestaat uit 10 personen, waarin alle regio's 

zijn vertegenwoordigd. Het bestuur wordt bijgestaan door zo'n 50 contactpersonen, verdeeld 

over de regio's Breda, 's-Hertogenbosch, Noordoost, Tilburg, West en Zuidoost. Zij leveren 

een belangrijke bijdrage aan allerlei zaken. Voor de samenstelling van het bestuur en de 

regiogroepen zie bijlage 2.  
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Waar is de Contactgroep in 2019 zoal mee bezig geweest. 

• Overleg Essent met seniorenstichtingen op 17-4-2019 en 7-10-2019. 

Belangrijkste punten die werden besproken zijn: 

 

Organisatorische ontwikkelingen. 

Sinds de aangekondigde fusie tussen RWE en EoN door Brussel formeel akkoord is 

bevonden gaat er veel veranderen. RWE gaat alle energieopwekking inclusief de 

duurzame productie doen, EoN krijgt alle klanten en netwerkbedrijven onder haar hoede. 

In Duitsland gaat deze reorganisatie naar verwachting ca. 5000 arbeidsplaatsen kosten. 

Het Innogy bedrijf verdwijnt en Essent blijft als merknaam bestaan en wordt onderdeel 

van EoN. Inmiddels zijn ook binnen Essent de nodige organisatorische wijzigingen in 

gang gezet. Stafafdelingen als HR en Communicatie moeten flink reduceren. Totaal gaan 

er bij Essent ca. 10% ( is 150) arbeidsplaatsen verloren. 

Dit heeft ook verstrekkende gevolgen voor de samenwerking met de seniorenstichtingen.  

  

Subsidie. 

Essent heeft eerder de subsidie voor deelnemers in 2019 verlaagd van € 25 naar € 20. De 

subsidie voor lief en leed bleef  € 7 per gepensioneerde. Voor komend jaar 2020 blijven 

de Essent subsidies gelijk.  

 

Essenties+. 

I.v.m. het vertrek van eindredacteur Annemiek de Groot kwam het verschijnen van 

Essenties+ dit jaar al op losse schroeven te staan. Dankzij de vasthoudendheid van de 

seniorenstichtingen is begin dit jaar toch besloten om Essenties+ 2 maal per jaar te laten 

verschijnen en wel in juni en december. Bij het laatste overleg op 7 oktober 2019  werd 

aangekondigd dat Essenties+ stopt. In december 2019 is de laatste uitgave verschenen.  

 

Beheer adressenbestand. 

De definitieve overeenkomst voor het beheren van het adressenbestand van 

gepensioneerden is medio dit jaar door vertegenwoordigers van de stichtingen en Essent 

getekend. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen Essent en de drie stichtingen hoe, 

ook voor de toekomst, de communicatielijnen het best geborgd worden, zodat de 

bestanden zo goed als mogelijk up to date blijven. 

 

Tweejaarlijks overleg. 

Het tweejaarlijks overleg komt te vervallen. Ook is niet bekend wie onze contactpersonen 

bij Essent worden na het vertrek van de huidige contactpersonen. Door de stichtingen is 

verzocht om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Essent. Toegezegd is 

om daarover na te denken.   

 

Energiekortingsregeling. 

De problemen m.b.t. energiekorting zijn inmiddels nagenoeg opgelost. Cees de Bakker is 

namens de drie stichtingen het aanspreekpunt voor Essent m.b.t. deze naar nu blijkt ook 

voor Essent lastige materie. Zij maken graag gebruik van zijn expertise m.b.t. de ooit  met 

OR en vakbonden gemaakte afspraken hierover. Ook aan gepensioneerden die alleen 

elektriciteit afnemen is de energiekorting inmiddels uitbetaald. 
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Door Essent is nu duidelijk geformuleerd wie in aanmerking komt voor energiekorting. 

“Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage geldt de voorwaarde dat men vanaf het 

moment van pensionering, vóór 1-7-2004, ononderbroken klant dient te zijn en 

daadwerkelijk gas en/of elektriciteit van Essent of Energie Direct afneemt op het 

woonadres”. 

 

• Overleg met RWE op 9 mei 2019. 

Op 9 mei 2019 bezocht Cees de Bakker samen met Henk Blauw, voorzitter van de 

stichting gepensioneerden Noord, de jaarlijkse Delegiertentagung van alle 42 RWE 

gepensioneerden verenigingen in Duitsland. Belangrijkste punt van bespreking was de 

ontwikkeling met betrekking tot de fusie Innogy-RWE-EON. Er wordt met angst en 

beven gekeken naar de fusie met EON. De faciliteiten van de gepensioneerden zouden 

dan wel eens onder druk komen te staan. Bij RWE zijn de faciliteiten van de 

gepensioneerden vooralsnog in goede handen. 

 

• Financiële zaken. 

o Het financieel verslag over 2018 is vastgesteld in de vergadering van 17-4-2019.  

o De begroting voor 2020 is vastgesteld in de vergadering van 21-8-2019.  

o De kascommissie bestaat uit Sjef Verhagen en Frie van Galen en Wim ’t Hart.  

Aftredend is Sjef Verhagen. Piet van Orsouw stelt zich beschikbaar om de 

opengevallen plaats in te nemen. 

 

• Jaarverslag secretaris. 

Het jaarverslag 2018 is behandeld in de vergadering van 17-4-2019. 

 

• Rooster van aftreden. 

Volgens rooster zijn dit jaar aftredend en herbenoemd Cor de Goeij, Ton Wildenberg en 

Kees ten Dam.  

 

• Adressenbestand gepensioneerden. 

Geconstateerd is dat de personeelsgegevens van veel gepensioneerden incompleet zijn. 

Besloten wordt om de gepensioneerden met een e-mailadres, (circa 1.400 van de 2.300) te 

benaderen met het verzoek de persoonsgegevens te controleren en waar nodig aan te 

vullen. Afhankelijk  van de response wordt bekeken of we de overige gepensioneerden 

per post benaderen. 

 

• Attentielijst bijzondere gebeurtenissen. 

Besloten is om de lijst uit te breiden met 65 en 70 jarige huwelijken. De attentie is gelijk 

aan die van 50 en 60 jarige huwelijken namelijk € 25. 
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Bijlage 1: Jaarverslag secretaris over 2019 van de contactgroep gepensioneerden 

                  Essent Brabant. 

 

Activiteiten die door de Contactgroep zijn georganiseerd. 

▪ zesdaagse busreis naar Berlijn en omgeving. 

▪ Voorjaarsdagtocht regio Breda naar Almere en Lelystad. 

▪ Najaarsdagtocht regio Breda naar Delft. 

▪ Contactdag in de regio ‘s-Hertogenbosch voor bestuur en contactpersonen. 

▪ Biljartclub regio Breda. 

▪ Reünie regio ’s-Hertogenbosch. 

▪ Koffiemiddag regio Noordoost. 

▪ Koffiemiddag regio Tilburg. 

▪ regiomiddag regio Breda samen met de regio West/Zeeland. 

▪ gezellige middag regio Zuidoost. 

 

Activiteiten die door de personeelsverenigingen zijn georganiseerd. 

 

Sportvereniging Blinck 

(’s-Hertogenbosch) 

• Badminton 

• Biljarten 

• Blijf-fit 

• Darten 

• Jeu de Boules 

• Lawntennis 

• Kaarten 

• Motorclub 

• Videoclub 

• Bowling toernooi 

• Bezoek theaterfestival Boulevard 

• Kerststukjes maken 

• Pubquiz 

• Duo-vlucht zweefvliegen  

• Cabaretvoorstelling doorYoup van ‘t Hek 

• Muziektheater door Renee van Wegberg 

• Cabaret door Peter Heerschop 

• Horror muziektheater door Jakop 

Ahlbom Compagny 

• Blijspel “Single Camping” 

• Komedie “Art” 

• Mucical “All Stars” 

 

 

 

 

 

Personeelsvereniging Tilburg 

• Bowlen 

• Darten  

• Bezoek museum “Monument van Riel” 

• Paasbrunch  

• Forelvissen 

• Wandeling Kampina Oisterwijk   

• Bezoek stad Maastricht 

• La Trappe fietsroute 

• Racefiets Mergellandroute Limburg  

• Pretpark Bobbejaanland 

• Stadswandeling Piushaven 

• MTB clinic 

• Vissen Grevelingen 

• Clinic Pooles 

• 2 daags bezoek Kerstmarkt Brugge 

• Darten kersttoernooi 

 

Personeelsvereniging Brabant West 

(Breda) 

• Kaartavonden Breda en Bergen op Zoom 

• Biljarten Bergen op Zoom 

• Bezoek Kersentuin Breda 

• Bezoek streekmuseum “’t Oude 

Platteland” in St.Willebrord  
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Bijlage 2: Jaarverslag secretaris over 2019 van de Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant. 

 

Samenstelling bestuur 

Cees de Bakker, (plv.penningmeester/deelnemersadministrateur),  Kees ten Dam (plv.voorzitter),  

Cor de Goeij (secretaris), Anton de Groot (voorzitter), Maurits van Hooren, Ed Mols (plv.secretaris),  

Jo Moonen(penningmeester), Jac van Nassau, Fons van Schijndel en Ton Wildenberg. 

 

Regio Breda 

voorzitter:  

Kees ten Dam, Zonnebekestraat 13, 4826 AT Breda, tel. 06-20219130, E-mail keesdam@gmail.com 

Indeling (gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1995): 

Aalburg, Baarle Nassau, Breda, Chaam, Dussen, Etten Leur, Geertruidenberg, Klundert, Made, Nieuw 

Ginneken, Oosterhout, Prinsenbeek, Raamsdonk, Rijsbergen, Terheyden, Teteringen, Werkendam, Woudrichem, 

Zevenbergen, Zundert  en Hooge en Lage Zwaluwe. 

 

Regio 's-Hertogenbosch 

voorzitter: 

Maurits van Hooren, Orchideeënstraat 4, 5241 AH Rosmalen, tel. 073-6430551,  

e-mail maurits@vhooren.nl 

Indeling (gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1995): 

Berlicum, Den Dungen, Esch, Haaren, Helvoirt, 's-Hertogenbosch, St.Michielsgestel, Rosmalen, Vlijmen,  

Vught, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel en Zaltbommel. 

 

Regio Noordoost 

voorzitter: 

Fons van Schijndel, Lindenlaan 29, 5384 BD Heesch, tel. 0412-451162, e-mail fonsvanschijndel@home.nl 

Indeling (gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1995): 

St.Antonis, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuyk, Grave, Landerd, Liempde, Lith, Maasdonk, Mill, 

St.Oedenrode, Oss, Ravenstein, Schijndel, Uden, Veghel en Vierlingsbeek. 

 

Regio Tilburg 

voorzitter: 

Ed Mols, De Mark 12, 5052 TB Goirle, tel. 013-5344509, e-mail edmols777@gmail.com 

Indeling (gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1995): 

Alphen, Berkel Enschot, Diessen, Dongen, Drunen, Gilze Rijen, Goirle, 's-Gravenmoer, Heusden, Hilvarenbeek, 

Loon op Zand, Hoge en Lage Mierde, Moergestel, Oisterwijk,  

Oost- West- en Middelbeers, Sprang Capelle, Tilburg, Udenhout, Waalwijk en Waspik. 

 

Regio West 

voorzitter: 

Jac van Nassau, Travertijndijk 19, 4706 TR Roosendaal. tel. 0165-543097, E-mail v.nassau@home.nl 

Indeling (gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1995): 

Bergen op Zoom, Dinteloord, Fijnaart, Halsteren, Hoeven, Huybergen, Oud en Nieuw Gastel, Ossendrecht, 

Oudenbosch, Putte, Roosendaal, Rucphen, Standaarbuiten, Steenbergen, Nieuw Vossemeer, Willemstad, 

Woensdrecht, Wouw, Tholen, Essen(B), Kapelle(B) en provincie Zeeland. 

 

Regio Zuidoost 

voorzitter: 

Ton Wildenberg, De Hazelaar 22, 5741 DR Beek en Donk, tel. 06-506 30234,  

e-mail tonwildenberg22@gmail.com  

Indeling (gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1995): 

Aarle Rixtel, Asten, Bakel, Beek en Donk, Bergeyk, Best, Bladel, Budel, Deurne, Eersel, Eindhoven,  Geldrop, 

Gemert, Heeze, Helmond, Hoogeloon, Leende, Lieshout, Luyksgestel, Maarheeze, Mierlo, Nuenen, Oirschot, 

Reusel, Riethoven Someren, Son, Valkenswaard, Veldhoven, Vessem, Waalre en Westerhoven.  

 


