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2015 was het eerste ‘normale’ jaar aan de Van Helmontstraat. We kunnen vaststellen dat het een mooi
verenigingsjaar is geweest. De grootste verbouwings- en inrichtingsklussen hadden we in 2014 gehad.
Natuurlijk moest er in 2015 nog wel verbouwd worden, maar dit zat de andere activiteiten niet in de
weg. We constateren dat de loop naar de Van Helmontstraat er goed in zit bij de leden. Vaak staat
onze werkplaats op de zaterdag vol met auto’s van leden die aan het werk zijn. Ook op andere dagen in
de week zijn er met grote regelmaat activiteiten waar te nemen. Of dit nu een lid is die bezig is met een
chassiswissel of leden die in het gebouw de handen uit de mouwen steken om stellingen te maken, op
te ruimen en meer van dat soort activiteiten. Kortom ’t Ei leeft!
Op zaterdag 18 april hebben we ons nieuwe pand officieel geopend. Het was een zonnige dag met
natuurlijk een mooie openingsceremonie van Patries v.d. Burg. Natuurlijk was er veel lof voor
superklusser Jan van Vliet. Op het terrein hebben we zelfs een straat naar hem vernoemd.
De activiteiten die er geweest zijn rondom “Opzoomeren” waren enerverend. Van deze extra activiteit
was Jim van der Put de grote aanjager. Drie keer door Rotterdam rijden, in het kader van de
Voorleesweek in juni, was een mooie activiteit. De vereniging was zichtbaar in de stad en ook mooi
meegenomen, we konden een fors bedrag op onze rekening bijschrijven. De zomerse rit in juni naar
het Kralingsebos was een mooie happening. Als zichtbare herinnering hangt de Opzoomerhoed in de
bar.
Onze traditionele Wielewaalrondrit, die dit jaar deel uitmaakte van de Opzoomeractiviteiten, was weer
een succes. We kunnen trots zijn op onszelf dat we weer veel mensen met een beperking met deze rit
blij hebben kunnen blij maken.
Eind maart was er, behalve de goed bezochte Operatie Nachtvlucht, ook een brainstormavond gepland.
De ideeën van toen staan op papier, maar zijn nog niet verder uitgewerkt. Vergeten doen we het in
ieder geval niet!
In het voorjaar werden we opgeschrikt door de plannen van de gemeente om een milieuzone te gaan
instellen.
Onze zorg spitste zich toe op twee punten. Allereerst de bereikbaarheid van ’t Ei. Kunnen we ’t Ei nog
wel bereiken als de milieuzone definitief is? Ten tweede, hoe moet het dan met de youngtimers die
bivakkeren in de milieuzone?
Er is veel overleg geweest met de gemeente en we durven te stellen dat mede door onze bemoeienis
de bereikbaarheid van ’t Ei veilig is gesteld. Voorts is afgesproken dat de gemeente ging onderzoeken
of 2 CV’s, en andere A-types, die voorzien worden van een katalysator (naar Duits voorbeeld) wel de
milieuzone in mogen. Het antwoord op deze vraag is in 2015 nog niet tot ons gekomen.

In juli heeft een flink aantal leden de 2CV Wereldmeeting in Polen bezocht. Het was er gezellig en er
werd ook daar gesleuteld. Er is zelfs een complete motor gewisseld.
In september hadden we het Ei-feest met mooi weer, gevolgd door een barbecue voor de vrijwilligers.
Ook was ’t Ei In september de verzamelplaats voor een netwerkbijeenkomst van ondernemers uit
Delfshaven. Weer een activiteit waarbij ’t Eendeëi zich gepresenteerd heeft in haar nieuwe omgeving.
Het clubblad en kalender zijn in 2015 weer positief ontvangen bij de leden. Met het opnieuw leven
inblazen van de digitale nieuwsbrief is in 2015 een begin gemaakt.
Het magazijn wordt steeds populairder onder onze leden en het is goed om deze trend waar te nemen.
Dit heeft alle betrokken vrijwilligers extra energie gegeven om het functioneren van ons magazijn nog
verder te verbeteren. We beschikken over een goed assortiment met nieuwe en gebruikte onderdelen
en zeer kundige magazijnmedewerkers die onze leden met raad en daad bij staan. Het blijft belangrijk
dat we onder de aandacht blijven brengen dat alle onderdelen op het gebied van 2CV en verwante
typen vanuit ons eigen magazijn aan onze leden kunnen leveren. Heel veel courante zaken direct uit
voorraad en specifieke zaken op bestelling.
Sinds de verhuizing naar de Van Helmontstraat is er al veel gebeurd om het magazijn verder te
verbeteren. Zo is de stallingruimte achter op het terrein voorzien van stevige metalen stellingen waar al
het plaatwerk stabiel en overzichtelijk een plaatsje heeft gekregen. Vroeger was dit opgeslagen op een
aparte locatie wat letterlijk een drempel was. De twee opslagcontainers aan de zijkant van het gebouw
zijn inmiddels ook eenvoudig te bereiken vanuit het magazijn d.m.v. de toegangsdeur die daar
gecreëerd is en omlopen niet meer nodig is.
In het afgelopen verenigingsjaar is de box goed benut en een flink aantal leden voert er steeds vaker
grote klussen uit. De beschikbare werkruimte op de “langsleutelplek” is hier uitstekend geschikt voor.
Het speciale gereedschap van onze vereniging is kostbaar en vaak moeilijk nieuw aan te schaffen. Het
is belangrijk dat dit gereedschap beschikbaar is en blijft in de box. Het toezicht op dit gereedschap en
het juiste gebruik willen we zo goed mogelijk doen en valt onder de verantwoordelijkheid van de
sleutelhulp. De sleutelhulp zorgt ervoor dat het speciale gereedschap op de goede manier wordt
gebruikt en weer terug komt in één van de afsluitbare kasten in de box.
Er kan gesteld worden dat het jaar 2015 een goed cursusjaar is geweest. Velen hebben de
inschrijvingsformulieren op de site gevonden. Een woord van dank natuurlijk aan alle professoren en
docenten die enthousiast hun vak in theorie en praktijk hebben onderwezen.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Jaap Wilschut en Tom Schulte. Beiden zijn plotsklaps
overleden. Natuurlijk hebben wij deelneming aan de nabestaanden betuigd.

Verder is het bestuur bezig geweest om een nieuwe structuur vorm te geven. Zoals inmiddels bekend
wordt er nu gewerkt met een bestuur en commissies. Alle taken zijn omschreven, zodat bekend is wat
we van elkaar mogen verwachten. We hopen hierdoor efficiënter te kunnen opereren in ons uitgebreide
complex.
Ten slotte is er natuurlijk een woord van dank aan alle Ei-vrijwilligers die het vele werk binnen onze
vereniging op zich nemen.
Visie bestuur nabije toekomst
Voor 2016 heeft het bestuur de volgende ambitie:
Allereerst het verder puntjes op de i zetten van de afspraken die voortkomen uit de nieuwe structuur.
Wat wij willen bereiken is dat ’t Ei een goed geoliede machine is waarin alle vrijwilligers enthousiast en
elkaar ondersteunend hun belangrijke werk kunnen doen. Dat dit ten goede komt aan de vereniging en
alle leden moge duidelijk zijn.
Om de langsleutelplek in de box ook tijdens de winterperiode beter te kunnen gebruiken is het de
bedoeling dat verwarming wordt aangelegd. Het gebruik hiervan is tegen kostprijs van de elektriciteit en
kan vooraf worden geregeld via het magazijn. De gebruiker kan zelf de hoeveelheid warmte regelen en
logt in- en uit met een unieke code zodat niet iemand anders het stooktegoed kan verbruiken.
In het verenigingsjaar 2016 is het de bedoeling dat er door de hele box verschillende
luchtdrukaansluitingen komen zodat het gebruik van luchtgereedschap mogelijk wordt. Met
luchtgereedschap wordt het werk in de box eenvoudiger, denk bijvoorbeeld aan het uitdrijven van een
fuseepen uit de draagarm etc. De compressor is reeds voorzien van een schakeling zodat deze
gemakkelijk aan de buitenzijde van de laskast kan worden bediend maar niet per ongeluk voor lange
tijd aan kan blijven staan.
Verder staat op de planning een 2e lasapparaat voor gebruik op 400VAC. Het grote voordeel van dit
apparaat is het voor beginnende lassers gemakkelijker wordt om het lassen onder de knie te krijgen en
veiliger laswerk te maken.
In het verenigingsjaar 2016 willen we een stap maken richting de automatisering van het magazijn. Een
PC en printer zijn inmiddels beschikbaar en we oriënteren ons op de beste oplossing wat betreft de
software hiervoor. Met de automatisering hopen we gemakkelijker inzage te krijgen in de voorraad en
artikelverloop.
Voorts is het de wens van het bestuur om het aantal actieve vrijwilligers uit te breiden. Zoals je
hierboven kunt lezen: werk genoeg! We maken dit duidelijk aan de hand van een simpel voorbeeld.
Het maakt voor de belasting van vrijwilligers natuurlijk uit of je één keer in de maand op
zaterdagmiddag een bardienst hebt of één keer in de twee of drie maanden. Eén keer in de twee of drie
maanden is natuurlijk minder belastend en dan is er ook nog tijd voor andere activiteiten. Kortom
iedereen blij.

Tenslotte verwachten wij dat we in 2016 duidelijkheid kunnen gaan geven over de youngtimers in de
milieuzone en het inbouwen van een katalysator.
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