Bestuur verslag VAG ’t Eendeëi 2016.
Algemeen
Allereerst kunnen we vaststellen dat het weer een mooi verenigingsjaar is geweest met tal van
ontwikkelingen en activiteiten. 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!
In 2016 zijn we volgens plan gaan werken met een nieuwe structuur van een bestuur en commissies.
Aanvankelijk was het nog even wennen, maar in de loop van het jaar is de nieuwe werkwijze
gemeengoed geworden bij alle betrokkenen. In 2016 zijn het bestuur en de commissies twee keer bij
elkaar geweest om de puntjes verder op de i te zetten. Goed communiceren blijft belangrijk om
misverstanden te voorkomen. In het algemeen kan gesteld worden dat de bestuurs- en commissieleden
duidelijker in beeld hebben wat hun taken zijn en vooral ook; wat hun taken ook niet zijn.
Leden en ledenadministratie
In 2016 werd overgegaan op een nieuwe ledenadministratie. Het oude systeem werd niet meer
ondersteund door de provider en had ook een aantal nadelen.
De nieuwe ledenadministratie is ondergebracht in een programma van E-boekhouden, wat ook wordt
gebruikt voor het nieuwe financiële systeem van de vereniging. Het is een geïntegreerd pakket wat als
extra voordeel heeft dat het een zogenaamd web based programma is. Daardoor kunnen ook anderen,
zoals bestuursleden, op elk moment vanaf elke locatie inzage krijgen in de ledenadministratie en het
financiële pakket.
In 2016 hebben we afscheid moeten nemen van 42 leden. Hiervan hebben 26 leden uit eigen beweging
opgezegd. In dat jaar hebben we 26 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Per 31 december 2016 had de vereniging 359 leden en 48 donateurs.
Evenementen
Het verenigingsjaar begint natuurlijk altijd met de Nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar kwamen weer vele
leden elkaar de hand schudden en natuurlijk werd het glas geheven op het nieuw jaar.
Operatie Nachtvlucht was onze volgende grote activiteit. Rond middennacht waren alle deelnemers,
met of zonder klein pechleed, weer terug op ’t Ei.
Begin mei staat ’t Ei altijd, traditiegetrouw, op Citromobile.

Ook de Wielewaalrondrit was weer een succes. We kunnen trots zijn op onszelf dat we weer veel
mensen met een beperking met deze rit blij hebben kunnen maken.
In de zomer heeft een flink aantal leden de ICCCR-wereldmeeting in Nederland bezocht. Het weer werd
uiteindelijk goed en lang waren mooie verhalen over deze meeting te horen. Op ’t Ei is zelfs een mooi
boek over de ICCCR-meeting in te kijken.
In september werd de vrijwilligers barbecue georganiseerd. Een speciale bijeenkomst voor de
vrijwilligers die toch altijd maar klaar staan om van alles mogelijk te maken voor onze vereniging.
In oktober vierden we ons 40-jarig bestaan. Een groots feest met een Ei-markt en hapjes en drankjes.
Het was een gezellig feest, mede doordat de in Citroënkringen wereldberoemde band Botulisme voor
de muziek zorgde. Het is laat geworden, een aantal leden hebben hun slaapmatje uitgerold in de eend
of in de bar!
Ei-krant en digitale nieuwsbrief
Het clubblad en kalender zijn in 2016 weer positief ontvangen bij de leden. Leden, waarvan het emailadres bekend is, hebben ook een aantal keer de digitale nieuwsbrief ontvangen.
Magazijn
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 alle onderdelen op het gebied van de 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. Nadat polshoogte was genomen bij andere verenigingen is in 2016 het principebesluit
genomen om het magazijn te gaan digitaliseren.
In maart heeft de familie van Tom Schulte (overleden in 2015) ons de “eenden-erfenis” cadeau gedaan.
Uiteindelijk is er op een dag twee keer met een grote bestelwagen naar Ommoord gereden om alle
onderdelen op te halen. In het magazijn in de stallingruimte waren inmiddels grote rekken geplaatst. De
meeste onderdelen zijn inmiddels uitgezocht en hebben een plaatsje gekregen.
Voor de familie van Tom heeft ’t Ei bemiddeld in de verkoop van zijn posteend. Het was de wens van
de familie dat deze in de vereniging zou blijven. Gelukkig is dit gelukt.
De box
Ook 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. Door het aanbrengen van infrarood verwarming valt daar ook op koude dagen goed te werken.
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 terugkomt in één van de afsluitbare kasten in de box. In 2016 is er een voorziening
gemaakt om met luchtgereedschap aan het werk te gaan. Het was het voornemen om een nieuw
lasapparaat aan te schaffen, maar dit is er niet van gekomen. Gaan we doen in 2017!
Ei-academie
Voor de cursus versnellingsbakrevisie en motorrevisie was grote belangstelling. Helaas zijn een aantal
leden op de wachtlijst terecht gekomen en konden in 2016 deze cursus niet volgen. De overige
cursussen werden voldoende bezocht. Het afgelopen waren er twee cursussen voor Eendologie
gepland, nl. op de dinsdag en de zaterdag. Door achterblijvende belangstelling zijn deze twee
cursussen gecombineerd en is de cursus uiteindelijk op de zaterdag gegeven.
Wegens gebrek aan belangstelling is de cursus Koets geannuleerd.
Huisvesting
Twee klusdagen hadden we gepland. Gelukkig was het op beide dagen mooi weer zodat er lekker
buiten kon worden gewerkt. Containers in de verf, buitenboel in de verf, assen gedemonteerd enz. enz.
Zo’n 12 leden kwamen lekker klussen en werden bedankt voor hun inzet doordat ze een voortreffelijke
lunch kregen en natuurlijk een dag plezier.
Ook is er in 2016 veel opgeruimd, zodat het terrein en de ruimten er (meestal) netjes uitzien.
Bar
Natuurlijk was iedere zaterdagmiddag de bar open om bij te kletsen, tosti’s te eten en een drankje te
nuttigen. De laatste zaterdag van de maand was er het Ei-café. Helaas moet geconstateerd worden dat
de belangstelling hiervoor niet erg groot is geweest.
Stalling
Alle plaatsen in de binnenstalling zijn bezet geweest. Ook in het begin van 2016 was de buitenstalling
bezet. Eind 2016 werd er geen gebruik gemaakt van de buitenstalling.
Website
Alle informatie van onze vereniging is terug te vinden op onze website. Deze wordt up-to-date
gehouden. Dus als je iets wilt weten….kijk eerst op onze site. Het moet wel gek lopen als je daar niet
alle relevante informatie terugvindt.
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 2017 heeft het bestuur de volgende ambitie:
’t Ei is 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. Samen zijn wij EI…
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 2017 willen we een volgende stap maken richting de automatisering van het
magazijn. Een PC is inmiddels beschikbaar en inmiddels staat de software op de p.c. Met de
automatisering hopen we gemakkelijker inzage te krijgen in de voorraad en artikelverloop.
In februari 2017 zijn de eerste contacten gelegd met de EEEC en de 2CVclub.nl. Graag willen wij gaan
onderzoeken op welke punten we kunnen gaan samenwerken.
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.
Natuurlijk hopen wij dat alle leden weer een fijn Ei-jaar zullen hebben.
Namens het bestuur en commissies van VAG ’t Eendeëi,
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