EXXONMOBIL ONTSPANNINGS VERENIGING
Beste collega,
Graag willen wij je informeren over het bestaan van de ExxonMobil Ontspannings
Vereniging (EOV), de personeelsvereniging voor werknemers van de ExxonMobil
locaties in Rotterdam Botlek, Pernis en Europoort.
In bijgaande brochure krijg je een algemene indruk van de activiteiten van het EOV. Wil
je meer informatie, neem dan even contact op met ons via onderstaand e-mailadres of
spreek één van de bestuursleden even aan op het werk.
Aanmelden voor de EOV kan door middel van het inschrijfformulier, te vinden op
goto/eovinschrijven. Bezoek ook eens onze SharePoint pagina via goto/eov.
We hopen je binnenkort bij onze activiteiten te mogen ontmoeten!
Tot snel,
Het EOV Bestuur
Secretariaat:
Vincent van Duijnhoven
E-mail: eov@exxonmobil.com
Tel: 010 493 3754
IBAN : NL71ABNA0506013944
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Wat is de EOV?
EOV staat voor Exxonmobil Ontspannings Vereniging. Dit is de onafhankelijke
personeelsvereniging voor alle werknemers en thuiswonende gezinsleden van
Exxonmobil op de locaties Rotterdam Botlek, Pernis en Europoort. De vereniging is
opgericht met de doelstelling de mogelijkheid te bieden tot het beoefenen van een of
meerdere sporten en/of ontspanningsactiviteiten. Op dit moment (2018) heeft de
vereniging ongeveer 500 leden.
De EOV is opgericht op 26 september 1960 te Spijkenisse en zij werd goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit de dato 20 december 1963, nr. 6.
De EOV is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam, onder nr. V 385180. Zoals al genoemd is de vereniging onafhankelijk, zij
vraagt jaarlijks opnieuw subsidie aan bij ExxonMobil en ontvangt contributie van haar
leden. Zij is, tot op zekere hoogte, vrij om te bepalen waarvoor dit geld gebruikt wordt.
De EOV heeft "Statuten en een Huishoudelijk Reglement". Overeenkomstig de
voorwaarden in de statuten en huishoudelijk reglement heeft de EOV een dagelijks
bestuur.
Het EOV bestuur bestaat uit:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- 3 algemene leden
De EOV kent 9 onderafdelingen, elk met een eigen coordinator:
- Badminton
- Squash
- Golf
- Vissen
- Hockey
- ScubaTeam
- Motor toerclub
- Zaalvoetbal
- Roeien
Door de EOV en de onderafdeling worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:
- Busreizen (inclusief kinderreis)
- Ontspanningsactiviteiten (bv spellenavond / pubquiz)
- Losstaande sportieve activiteiten (bv racefietstocht / bootcamp)
- Bedrijfssportcompetities (hockey / roeien)
- Reizen (Motor toerclub / ScubaTeam)
Heb jij zelf een goed idee, dan ondersteunen wij graag bij het neerzetten van een mooie
activiteit!
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Welke faciliteiten heeft de EOV?
Een eigen sporthal met recreatieruimte, gelegen op het parkeerterrein van de
Raffinaderij, Botlekweg 121 te Rotterdam, tel 010 – 4874364.
In deze sporthal met omkleedfaciliteiten en een bar is er gelegenheid tot het beoefenen
van:
- Badminton
- Biljarten
- Zaalvoetbal
Verder huren we wekelijks squashbanen in het sportcentrum Halfweg te Spijkenisse.
Wat kost het lidmaatschap?
De algemene contributie van de EOV is €2,27 per maand per werknemer. Dit bedrag
wordt automatisch van je salaris ingehouden. In dit bedrag is het lidmaatschap van
partner en inwonende kinderen onder de 18 jaar inbegrepen.
EOV leden die gepensioneerd zijn of in de W.A.O. terecht gekomen zijn, worden
vrijgesteld van contributiebetaling.
Hoe word je lid van de EOV?
Aanmelden voor de EOV kan door middel van het inschrijfformulier, te vinden op
goto/eovinschrijven.
Kort daarop wordt de verschuldigde contributie van je salaris ingehouden. Vanaf dat
moment ben je lid van de EOV en staan alle activiteiten voor jou open.
Ben je lid van de EOV en ga je met pensioen?
Als je met pensioen gaat kan je gewoon lid blijven. Maar vergeet niet je privé
emailadres door te geven aan het bestuur, zodat we je contactgegevens hebben.
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Samenstelling EOV bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Max Haker
Vincent van Duijnhoven
Jean-Paul Schot

Algemene leden

Kimberley Bouman
Richard Snoek
Margriet Sparenberg

Contact:

eov@exxonmobil.com

Onderafdelingen:
Badminton

Ben Zoetmulder
ben.zoetmulder@exxonmobil.com
EOV sporthal – dinsdag 17:00

Golf

Gideon Nieuwpoort
gideon.nieuwpoort@exxonmobil.com
4 x per jaar op vrijdagmiddag

Hockey

Steven de Rijke
steven.derijke@exxonmobil.com
Bedrijfscompetitie – maandag 20:30

Motor toerclub

Jean-Paul Schot
Diverse motortochten

Roeien

Erica Eek
erica.r.eek@exxonmobil.com
Skadi Rotterdam – dinsdag 18:00 (april – oktober)

Squash

Caroline Madern
caroline.j.madern@exxonmobil.com
Sportcentrum Halfweg Spijkenisse – dinsdag 18:00

Vissen

Ron Kievit
ronkievit@upcmail.nl
Vraag de activiteiten agenda

Voetbal

Marck Groothuijzen
marck.groothuyzen@exxonmobil.com
EOV sporthal – vrijdag 17:00

ScubaTeam

Arnold Choi
arnold.choi@exxonmobil.com
Duikopleidingen, refreshers, workshops en duikreizen

jp.schot@exxonmobil.com

