ESSENTIES+

NR01
MAART 2014

Nieuwsbrief voor postactieven van Essent

Contact
Wilt u iets vragen, een overlijden of
een verhuizing doorgeven?
De medewerkers van People Service
helpen u graag.
E-mail
peopleservice@essent.nl
Post
postbus 135
5201 AC
’s-Hertogenbosch
Heeft u vragen over het sociaal fonds?
Kijk dan op www.sociaalfondsessent.nl
Stichting Contactgroep
Postactieven Essent Limburg (SPEL):
www.stichting-spel.nl
Stichting Contactgroep
Gepensioneerden Essent Brabant:
www.cgeb.nl
Stichting Senioren Essent Noord:
www.ssen-info.nl

Voorwoord
Na ruim een jaar “radiostilte”, sinds eind 2012 het personeelsblad
Essenties (met daarin het extra katern Essenties+) voor de gepensioneerden verdween, is er weer een nieuwsbrief voor alle Essent-gepensioneerden.
Geheel volgens de slogan die Essent
in diverse media regelmatig gebruikt
(“Essent levert”) maakt Essent hiermee
de toezegging waar die onze voorzitter
van de Raad van Bestuur, Erwin van
Laethem, deed in zijn brief medio december 2013 aan alle gepensioneerden van het bedrijf, waarin hij naast
het aanbieden van de kerstattentie en
de beste kerst- en nieuwjaarswensen
ook aankondigde door middel van een
nieuwsbrief binnenkort meer te vertellen over de ontwikkelingen binnen
Essent.
In de nieuwsbrief vindt u dus nieuws
uit ons bedrijf, en daarnaast krijgen
ook de gepensioneerdenstichtingen
ruimte voor hun activiteiten. Deze
stichtingen hebben onder andere als
doelstelling om de contacten tussen
de gepensioneerden en Essent in stand
te houden en te bevorderen.

Het spreekt voor zich dat in tijden van
digitalisering een nieuwsbrief in deze
vorm kostentechnisch op termijn niet
houdbaar is. Daarom wil Essent het
gepensionewerdenbestand zo snel
mogelijk aanvullen met de individuele
e-mailadressen. Op termijn kan dan de
nieuwsbrief in digitale vorm worden
verstuurd, zodat u nog sneller en nog
beter wordt geïnformeerd.
Dus: stuur een mailtje met uw personalia ( naam, adres en woonplaats
) en het e-mailadres waar u het best
bereikbaar bent naar
communicatie@essent.nl en vergeet
daarbij niet uw personeelsnummer te
vermelden, zodat de gegevens snel en
correct kunnen worden opgenomen in
het gepensioneerden-databestand.

Vandaag nog doen!
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Nieuws

Zonnecentrale
Euroborg geopend
17 februari 2014
Erwin van Laethem, Robbert Klaver, commercieel directeur van FC
Groningen, en Sven Pluut, voorzitter van de stichting 1miljoenwatt,
verrichtten zondagmiddag de officiële opening van de zonnecentrale op
de Euroborg in Groningen.

Zij deden dat in aanwezigheid van een
groot aantal van de ‘eigenaren’ van de
531 zonnepanelen die deel uitmaken
van de centrale op het dak van het
voetbalstadion.
De bouw van de centrale startte medio
december vorig jaar. Vorige week werd
de installatie in gebruik genomen en
leverden de panelen hun eerste stroom
aan FC Groningen. Stichting 1miljoenwatt en Essent werven momenteel
deelnemers voor de tweede fase van

Sven Pluut (voorzitter stichting 1miljoenwatt),
Erwin van Laethem en Robbert Klaver
(commercieel directeur FC Groningen)

de centrale. Er is namelijk plaats voor
nog eens ruim 500 panelen op het dak
van Euroborg.

zijn: samen met partners én klanten
werken we hier aan vergroening van de
energievoorziening.’

Samenwerken met partners en
klanten

Iedereen kan meedoen

CEO Erwin van Laethem van Essent:
‘De energietransitie dwingt ons te
zoeken naar innovatieve oplossingen
om steeds meer duurzame energie
op te wekken. Dit is wat mij betreft
een schoolvoorbeeld van de nieuwe
mogelijkheden die er wel degelijk

Het grote voordeel van “zonnepanelen-delen” is dat iedereen mee kan
doen. Bijvoorbeeld mensen die geen
geschikt dak hebben om panelen op te
leggen of diegenen die niet over een
eigen dak beschikken. En, bij een verhuizing is er geen gedoe: je zonnepaneel blijft immers gewoon waar het is.

Oud-Essent’er Ad Slaats kandidaat
verkiezingen medezeggenschap ABP
Via de medezeggenschap hebben werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers de mogelijkheid om hun stem te laten horen over
de wijze waarop het pensioen bij ABP wordt beheerd. Zo kunnen zij
invloed uitoefenen op belangrijke besluiten.

de pensioenuitkering
• investeringen en beleggingen
• statuten en reglementen

Gebruik uw stem
Ad Slaats kandidaat
Oud-Essent’er Ad Slaats is kandidaat
van de kiesgroep gepensioneerden
voor verantwoordingsorgaan: ‘Ik heb
tot 1 juni 2013 bij Essent en daarvoor
PNEM gewerkt in diverse managementfuncties, gecombineerd met
activiteiten in en voor de medezeggenschap. Deze unieke combinatie van
ervaring wil ik graag inzetten in het
nieuwe, nu op te richten verantwoordingsorgaan van het ABP. Bij het be-

oordelen van vraagstukken zal ik altijd
de balans zoeken tussen het belang
voor de onderneming en deelnemers
van het ABP.’

Belangrijke adviestaak
Het nieuwe verantwoordingsorgaan
krijgt vanaf 1 juli een belangrijke
adviestaak. De leden adviseren het
ABP-bestuur onder andere over keuzes
die te maken hebben met:
• de premie, de pensioenopbouw en

U mag een stem uitbrengen op een
kandidaat van de kiesgroep ‘pensioen
gerechtigden’ als u op 1 maart 2014
pensioen van ABP ontvangt. U kunt
van 11 tot en met 28 maart via
de speciale verkiezingssite op abp.
nl stemmen. Daarvoor heeft u uw
klantnummer nodig. Uw klantnummer
vindt u op uw betaalspecificatie of uw
jaaropgave. Meer informatie kunt u
vinden op abp.nl
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Essent in media over ophef opwek
Wellicht heb je in de media al iets gezien. Er is ophef ontstaan over
onze opwek van groene stroom. Essent draagt wél ècht bij aan de
verduurzaming van de energievoorziening van Nederland.

Dat is de reactie van Essent op het
onderzoek naar de duurzaamheid
van elektriciteitsleveranciers door
Consumentenbond, Greenpeace, Hivos,
Stichting Natuur & Milieu, Vereniging
Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en
WISE.

van de energievoorziening in Nederland.
Dit in tegenstelling tot leveranciers die
alleen maar groene stroom verkopen
via groencertificaten (afkomstig uit
het buitenland) en zelf weinig tot niets
produceren.

Biomassa en wind
Groot in groen
Essent is de grootste producent van
groene stroom: in totaal was Essent
in 2012 verantwoordelijk voor ruim
eenvijfde van alle in Nederland
gemaakte groene stroom. Bovendien
is Essent een van de grootste leveranciers van groene stroom afkomstig uit
Nederland: wij leveren aan ruim
1 miljoen huishoudelijke klanten
Groene Stroom die voor minimaal
80 procent is opgewekt in Nederland.
Ons product ‘Windkracht220’ is voor
100 procent afkomstig van Nederlandse
wind.
Door zelf groene stroom te produceren,
draagt Essent bij aan de verduurzaming

Voor de productie van groene stroom
maakt Essent gebruik van duurzame
biomassa en wind. Bij- en meestook van
biomassa levert een zeer belangrijke
bijdrage aan de productie van duurzame
energie in Nederland. Daarnaast is
een breed maatschappelijk draagvlak
voor deze vorm van duurzame energie
bevestigd in het Energieakkoord voor
duurzame groei.
Bij- en meestook van biomassa is hard
nodig om (samen met andere vormen
van duurzame energie) de doelstelling
van het Energieakkoord (14 procent
duurzame energie in 2020 en 16 procent in 2023) te halen. Daarnaast is het
een relatief goedkope en flexibel inzet-

bare duurzame energiebron, die opgeslagen kan worden en niet afhankelijk is
van wisselende weersomstandigheden
(zoals wind- en zonne-energie).

Duurzame biomassa
Essent vindt het belangrijk dat de
biomassa die we gebruiken voor bijen meestook uit duurzaam beheerde
bossen afkomstig is. Daarom gebruikt
Essent reeds lang strikte duurzaamheidscriteria van het Green Gold Label.
In 2012 voldeed 99 procent van de
geïmporteerde biomassa (houtpellets)
gebruikt voor productie van groene
stroom aan deze duurzaamheidscriteria.
Bovendien zet Essent zich actief in
om te komen tot gemeenschappelijke
duurzaamheidscriteria, zoals vast
gelegd in het Energieakkoord.

Agenda
Regio Brabant
Vijfdaagse busreis
De Brabantse seniorenstichting
organiseert voor haar deelnemers een
vijfdaagse reis per luxe touringcar naar
Schmalkalden , in het Thüringer Woud
in Duitsland. We reizen met twee
groepen van minimaal 35 en maximaal
60 personen per groep. De vertrekdata zijn 12 mei en 19 mei 2014.

We verblijven in het gezellige familie
hotel Jägerklause in Schmalkalden op
basis van halfpension. De reissom voor
deelnemers en hun partner bedraagt
€ 350,00 p.p. De reissom is inclusief
excursies, entrees en het afscheidsdiner.
De aanmeldingstermijn is inmiddels
verlopen maar op het moment van
aanleveren van deze tekst waren bij
beide reizen nog een aantal plaatsen
beschikbaar. In overleg met de bus

onderneming is afgesproken dat de
inschrijvingstermijn wordt verlengd tot
11 april 2014.
Voor aanmelding, reisbrochure en
nadere informatie kunt u contact
opnemen met Maurits van Hooren,
telefoon 073-6430551, e-mail
mvanhooren@online.nl. Ook kunt u
de reisbrochure en het aanmeldings
formulier downloaden op onze website,
www.cgeb.nl.
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Agenda

Workshops Paasstukjes
maken

24 APRIL

Leden van de seniorenstichting
Brabant kunnen ook meedoen aan
activiteiten van de Essent personeelsverenigingen in Brabant. ( Blinck,
Energiek, Tilburg en Breda)
Personeelsvereniging Energiek te
Geertruidenberg organiseert op 14 en
16 april een workshop paasstukjes
maken. Opgeven hiervoor via website
www.stichting-energiek.nl

Noord

Eendaagse reis Utrechtse Vechtroute &
Muiderslot, regio Twente – senioren

- Fietsen Midden.
- Dagactiviteit (in ontwerp).

JUNI-SEPTEMBER
25 APRIL
Bezoek Scania Zwolle, regio Groningen
Biljarten, regio Assen

8 MEI
Puzzelwandeltocht, regio Winschoten
Voorjaarsfietstocht omgeving
Dreiländersee, regio Twente – senioren
Eendaagse reis, bestemming nog niet
bekend, regio EGD

4 keer de 6-daagse reis naar Hanzestad Hamburg en omgeving met
steden als
Lüneburg, Lübeck en Osnabück.
Bovendien havenrondvaart en een
middag uitwaaien aan de Oostzee.
(inschrijving gesloten, 309 deel
nemers).

SEPTEMBER
Fietsen Zuid.

9 MEI T/M 18 MEI
10 APRIL
Kaarten en sjoelen, regio Winschoten
en EGD

11 APRIL

10-daagse busreis naar Kroatië, regio
Zwolle

Spel

OKTOBER
ESSENT Reünie* (voor alle gepensioneerden van ESSENT-Limburg)
Roermond // Maastricht
(locaties onder voorbehoud).

Kaarten en sjoelen, regio Groningen

APRIL

* ESSENT Reünie 2014.

Toneelavond Tegelen (vrijdag 4 april,
92 deelnemers).

Deze reünie wordt op verzoek van ESSENT door

Bloemschikken, regio Groningen

19 APRIL

MEI/JUNI/JULI

Gezinsdag, opa-/omadag in Walibi,
regio Zwolle

- Culturele activiteit: Sittard een ontdekking waard (woensdag 14 mei).

16 APRIL

SPEL georganiseerd en is toegankelijk voor alle
gepensioneerden zoals vermeld in het adressenbestand van ESSENT.

Personalia
Gepensioneerd per 1-1-2014:

Overleden in 2014:

Bakker, CJGM de
Brink, BW van
Knorren, JMHA
Maas, JG
Oerle, LAT van
Oude Rikmanspoel, HHM
Ree, WH van der
Snijders, JAP
Strien, AWJ van
Ummels, PYNM
Verhoeven, C

Bams, TJ (82)
Boelens - Abbingh, M (80)
Boerland - Smit, AMCC (89)
Frijns, JB (83)
Heikens - Schut, S (75)
Hollander - Blaauw, T (95)
Krol, ACJ (82)
Luijten-Eijkhout, PJ (83)
Maaskant, GHA (91)
Marijnissen, JCJ (79)
Mutsaards-van Dinther, CW (92)
Ven-vd Noort, AM van de (82)

’s-Hertogenbosch
Hengelo Ov
Haelen
Aarle-Rixtel
Made
Hengevelde
Made
Raamsdonksveer
Raamsdonksveer
Maastricht
Sint-Michielsgestel

Roermond
Assen
Santpoort-Noord
Bocholtz
Groningen
Exloo
Raamsdonksveer
Made
Roden
Etten-Leur
Rosmalen
Oosterhout Nb
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