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1.

Opening (door Ei-voorzitter Ab van Kapel van de Logt)

2.
3.
4.

Vaststelling van de agenda
Ingekomen stukken
Goedkeuring notulen ALV 12 april 2014

5.

(Financieel) Jaarverslag 2014 + begroting 2015
(door Dick van Gessel)

6.
7.
8.

Verslag kascommissie / décharge penningmeester & bestuur
Benoeming leden kascommissie 2015
Terugblikken en vooruitkijken door de diverse bestuursleden
Magazijn
Evert Burger vertelt u alles over de onderdelenvoorziening
en de magazijnplannen voor de toekomst
Cursussen
Paul Otto geeft u alle details over het grote Eendeei cursusaanbod
en en passant beantwoordt hij alle vragen over de (toegankelijkheid
van) de websitew
De box
Cor Brok is vandaag verhinderd, maar Edwin Nuij weet er
ook alles van. Hoe kan je sleutelen in de box? Edwin legt ‘t uit.
Activiteiten
Pieter Vogel is de spil in het web van alle Citroen Contacten
en de Ei-evenementen. Hij vertelt u alles over CitroMobiel, de ICCCR
samenwerking met andere clubs en de uitdaging over aankomende
Voorleesweekritten en andere Ei-activiteiten
PR en Publiciteit
Jim van der Put onderstreept het belang van netwerken in de club
maar ook de interne en externe communicatie van de vereniging
waaronder het Clubblad

9.

Stemming op bestuursleden

10.

Het huishoudelijk reglement
Voorzitter Ab van Kapel legt uit wat dat is en ziet verbeterpunten

11.

A

Als vereniging heeft ‘t Eendeëi
een bestuur, wat verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de vereniging. De
‘ambts’termijn van bestuursleden
bedraagt 5 jaar. Zij kunnen zich
herkiesbaar stellen of een andere
kandidaat kan zich aanmelden.
De Algemene Ledenvergadering
besluit hierover.
Hieronder een overzicht van
bestuursfuncties en termijnen.
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Ab van kapel van de Logt (tot 2017)
Penningmeester
Dick van Gessel (tot 2017)
Secretaris
Vacature. Guido La Croix wil deze
functie op zich nemen
Algemeen bestuur
Magazijn
Evert Burger (tot 2017)
Bar
Vacature. Edwin Nuij wil deze
functie op zich nemen
Box (de werkplaats)
Cor Brok (tot 2017)
Activiteiten
Pieter Vogel (tot 2015)
Pieter stelt zich herkiesbaar

Cursussen
Paul Otto (tot 2015)

die hij aan de ALV wil toelichten

Paul stelt zich herkiesbaar

Plannen 2015 en de toekomst van ‘t Ei

Jim stelt zich herkiesbaar

Het komend jaar zijn er nog diverse klussen te doen. Grote klussen
zijn: het verder verfraaien van de bar; het op orde brengen van de
stalling met alle onderdelen die uit Achthuizen komen; het maken
van een overkapping/sluis zodat de onderdelencontainers vanuit het
magazijn bereikbaar worden. Voorts is er onlangs een brainstorm		
avond geweest. Deze ideeën moeten nog verder worden uitgewerkt,
maar komen natuurlijk naar je toe via site en clubblad.

12.

Rondvraag over van alles en nog wat. Details en de grote lijnen,
We horen ze graag en gaan er samen aan werken

13.

Sluiting en naborrelen in ons fantastische Helmont Ei Café

Publiciteit en Public Relations
Jim van der Put (tot 2015)
Vele individuele leden en
commissies ondersteunen de
bestuursleden. Zo draagt Esther
van Gessel zorg voor de ledenadministratie, Beheert Jet van den
Berg de Bar, heeft het Ei een ploeg
sleutelhulpen, cursusleiders, magazijnmedewerkers, een klusploeg en
een redactie voor het clubblad en
de Mailnieuws (Daphne de Vries en
Anthony Pors) De lijst is te lang om
iedereen hier te benoemen.
Maar is binnenkort te zien op de
website op het ‘Smoelenboek’

