Aan de leden, gezinsleden en donateurs van het Eendeëi.
Betreft: extra Algemene Leden Vergadering zaterdag 15 februari locatie van Helmontstraat
Beste mensen,
In de Algemene Leden Vergadering van 6 juli 2013 stemde de ALV vrijwel unaniem in met de verhuizing van het
Eendeëi naar de locatie van Helmontstraat 11-13 Rotterdam. Hiermee gaf de ALV het bestuur het mandaat om
alle voor de verhuizing noodzakelijke voorbereidingen en acties te ondernemen. Op die ALV werd mondeling,
op papier en in maquettevorm een plan gepresenteerd dat de leidraad vormt voor de inrichting van het
toekomstige verenigingsgebouw
Het traject werd ingezet, met de verbouwing werd begonnen. Op hoofdlijnen werd iedereen geïnformeerd
over de stappen die gezet werden via de website, ei-mail en Ei-krant. Leden konden en kunnen het hele proces
dus volgen.
Het Eendeëi wordt per 1 maart 2014 officieel huurder van het pand van Helmontstraat 11-13, medio dit jaar
moet de locatie Korperpad leeg worden opgeleverd.
Binnen haar vermogen probeert het bestuur zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de verbouwing en
verhuizing. Daarbij wordt zij door een groep actieve leden geholpen.
Er is al veel bereikt: de stallingslocatie in Achthuizen is ontruimd en de onderdelen van het Ei zijn verhuisd naar
de nieuwe locatie. De gemeente heeft (helaas met vertraging) een vloeistofdichte vloer in de nieuwe
sleutelruimte aangelegd en het asbest uit het tweede pand verwijderd. Ook zijn vrijwel alle bouwkundige
defecten verholpen. Onze vrijwilligers hebben hard gewerkt. Er zijn sloopwerkzaamheden verricht en er wordt
hard gewerkt aan de inrichting, de verlichting en de elektra. Dat tijdens het traject en verbouwing fouten
kunnen worden gemaakt is inherent. De entresolvloer die jarenlang tot tevredenheid als opslag heeft gediend
in Achthuizen is opnieuw opgebouwd, maar voldoet niet meer aan de huidige bouwkundige eisen van de
gemeente. Dat is een kleine tegenslag maar dat pakken we onmiddellijk aan.
Dat ingrijpende veranderingen zoals het vertrek uit onze vertrouwde locatie aan het Korperpad bij leden tot
onrust kan leiden begrijpen we uiteraard, maar dat hoort nu eenmaal bij veranderingsprocessen.
Op dit moment heeft een kleine groep leden ernstige kritiek op het bestuur. Een groot deel van deze kritiek
bereikt het bestuur slechts via derden of via de sociale media. Het bestuur staat open voor opbouwende kritiek
en hulp bij de verbouwing maar heeft grote moeite met de manier waarop sommige bestuursleden worden
aangevallen. De vereniging werkt niet meer met maar tegen elkaar. Voor het bestuur is hiermee een
onwerkbare situatie ontstaan.
Om die reden nodigen wij u uit voor een extra ALV op zaterdag 15 februari 2014 om 16.00 uur in de nieuwe
locatie van Helmontstraat 11-13, Rotterdam.
De agenda van deze vergadering is het wel of niet continueren van het huidige beleid. Het bestuur kreeg in juli
uw instemming om aan dit traject te beginnen. Nu hebben we uw steun nodig om hiermee door te gaan.
Als tijdens die vergadering blijkt dat er onvoldoende steun is om het op 6 juli 2013 door de ALV besloten traject
voort te zetten, of als één of meerdere bestuursleden zal worden verzocht haar functie neer te leggen dan zal
het voltallige bestuur daar haar consequentie uit trekken. Deze ALV kan cruciaal zijn voor het voortbestaan
van de vereniging. Het bestuur doet daarom een dringend beroep op eenieder om aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het Eendeëi
Jan Naezer
secretaris

