
 
 

 

 Notulen algemene ledenvergadering VAG ’t Eendeei zaterdag 9 april 2016 

 

Afwezig, met kennisgeving: Cor Brok en Jim van der Put 

Aanwezige bestuursleden: Paul Otto, Frans van Wittmarschen, Pieter Vogel, Edwin van Baar, Edwin Nuij, Evert 

Burger en Guido La Croix 

Voorts zijn een twintigtal leden aanwezig. 

Opening 

Paul Otto opent de vergadering om 11:04 en heet iedereen welkom. 

Vaststellen van de agenda 

Wijzigingen van het bestuur en commissies wordt bij punt 9 op de agenda behandeld. 

Ingekomen stukken 

Secretaris deelt mede dat er geen stukken zijn binnengekomen. 

Goedkeuren notulen ALV 11 april 2015 

Notulen worden goedgekeurd. 

Bestuur verslag 2015 

Hierover zijn geen vragen en of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

Financieel verslag 2015 

Paul Otto geeft het woord over aan Dick van Gessel. Dick heeft zich wegens drukte en gezondheidsredenen 

teruggetrokken per 1 januari 2015 als penningmeester. Wel wil hij graag toelichting en /of antwoorden geven als 

hier vragen over zijn. 

Angelina Loef geeft aan dat er €75,00 verschil is in de box, Dick licht toe dat e.e.a. zich verklaart in de bijlage omdat 

er ook door leden per bank wordt overgemaakt. Hierdoor is het verschil ontstaan. 

Angelina Loef vraagt hoe het zit met de lastikken die worden verbruikt tijdens de cursus lassen. Zij ziet deze kosten 

nergens terug. Dick geeft aan dat deze kosten worden betaald vanuit de opbrengsten van de cursus. 

De verhuizing en verbouwing komt Hans van der Hoff nergens meer tegen. Dit wordt tegen gesproken omdat dit wel 

degelijk staat vermeld alleen niet is gespecificeerd. Pieter Vogel heeft hiervan een administratie van de bonnen met 

de uitgaven. Specificeren is heel veel werk waar wat precies aan is uitgegeven.  

Bar heeft een batig saldo 

Peter van Genen meldt hierover dat hij heeft voorgesteld e.e.a. in de geldstromen te vereenvoudigen voor 2016. 

Paul bevestigt dat het inmiddels anders wordt gedaan.  



 
 

 

Verslag kascommissie 

Peter van Geenen en Leo van Gelder vormen de kascommissie. Zij hebben alles doorgenomen v.w.b. de geldstromen 

binnen de vereniging en concluderen hierin geen bijzonderheden te zijn tegen gekomen. Het verslag van de 

kascommissie wordt in dank aanvaard en het bestuur wordt décharge verleend. 

Wel wordt opgemerkt dat bij de bar de administratie een stuk vereenvoudigd kan worden. Het is erg overzichtelijk 

wanneer meer uitgaven per bankpas betaald worden. Voor 2016 is hier een extra bankpas voor aangevraagd. 

De kasstromen binnen de vereniging van bar, box en magazijn worden per 1 januari 2016 per kwartaal door de 

penningmeester gecontroleerd.  

Roel Pijl merkt op dat er 2 geldstromen zijn bij de bar. Hoe wordt dit bijgehouden. Uitleg van Dick hierover is 

eenvoudig, de inkoop wordt gedaan via de bank en de inkomsten gaan via de kas. Hiervoor zijn er ook 2 geldkistjes; 

één voor de zaterdagmiddag en één voor het ei-café. 

Benoeming kascommissie 

zie: Wijziging statuten. 

Opzet bestuur en commissie 

In goed overleg heeft het voltallige bestuur besloten om vanaf 2016 te gaan werken met een structuur van bestuur 

en commissies. Deze aanpassing is mede ingegeven door de verhuizing van ’t Ei (we zitten op een grotere locatie) en 

om duidelijkheid naar elkaar te geven wie waar voor verantwoordelijk is. 

Paul Otto licht toe dat er is uitgegaan van een eerder voorstel van de vrienden van het Ei. Een bestuur uit vijf 

personen met gespecificeerd de taken en verantwoordelijkheden per bestuurslid. Ook voor de commissies zijn 

taakomschrijvingen gemaakt. 

In 2016 wordt er twee keer vergaderd door bestuur en commissies om eventuele knelpunten te bespreken en dus 

op te lossen. 

Wel zou het bijzonder fijn zijn als meer leden zich aanmelden voor vrijwilligersactiviteiten. Het bestuur is hard bezig 

om mensen hiervoor te benaderen maar de belangstelling is gering. 

Er wordt gestemd door de aanwezige leden over het voorstel. De nieuwe opzet voor bestuur en commissies wordt 

door de ALV goedgekeurd. 

Wijziging statuten 

Voorstellen voor de punten 12/20/21 worden besproken en door de vergadering goedgekeurd. 

De vergadering gaat akkoord met de nieuwe samenstelling van de kascommissie die bestaat uit Angelina Loef en 

Peter van Geenen. Dick van Gessel is reserve kascommissielid. 

Aanpassingen HHR en draaiboeken 

Voor alle activiteiten binnen de vereniging is een beschrijving gemaakt. De aanpassingen in het HHR zijn niet 

inhoudelijk maar organisatorisch met het oog op de nieuwe structuur. Al deze informatie staat op de website en als 



 
 

 

voorbeeld van een draaiboek is in de vergadering het magazijn uitgelicht.  

Hans van der Hoff uit wat zorgen over alle veranderingen. Paul Otto spreekt hierover af om in de loop van het jaar 

met Hans de zaken inhoudelijk door te nemen. Mochten zij hiaten tegenkomen dan wordt hierop in 2017 

teruggekomen. 

Bestuursleden Kandidaten/verkiezingen 

Paul stelt voor de leden Frans van Wittmarschen (penningmeester) en Edwin van Baar (techniek) te benoemen als 

bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van beide leden tot bestuurslid. 

Opmerking: Roel Pijl geeft aan dat de voorzitter nooit benoemd is door de ALV. Hans van der Hoff vult hierop aan dat 

de ALV het D.B. kiest. Paul verwijst naar de statuten en hierin staat dat het bestuur onderling overlegt wie welke 

taak op zich neemt.  

Begroting 2016 

Frans geeft een toelichting op de begroting en de investeringen voor 2016. Peter van Geenen vraagt hoe het zit met 

het magazijn. Is deze begroting kostendekkend? Evert Burger deelt hierover mee dat er een kleine marge van de 

verkochte artikelen ten deel valt aan de clubkas. Het tweede voordeel is dat alle spullen in het magazijn tot op heden 

op voorraad zijn en dit een voordeel is voor de leden. 

Dick van Gessel vraagt waarom er een bedrag ad € 1000, = is begroot voor stalling. Frans licht toe dat er wellicht 

meer bergingsruimte nodig is voor onderdelen. De kosten voor de aanschaf van een container zou een mogelijkheid 

kunnen zijn.  

Roel Pijl begrijpt de kosten van de ontmoetingsruimte niet. Pieter geeft aan dat de gemeente Rotterdam nou 

eenmaal bepaalde eisen stelt en dat dit geld kost om hieraan te voldoen.  Denk hierbij aan de kosten voor de E-

herkenning. 

Hans van het Hoff merkt de hoge bedragen op van de nutsbedrijven. Inmiddels is dit uitgezocht en is gebleken dat 

we een veel te hoog tarief betalen en verkeerde aansluitingen hebben. Uiteindelijk is dit gecorrigeerd en er veel geld 

is teruggestort door de energieleverancier. 

Stand van zaken milieuzone 

Frans licht dit toe. In maart 2015 zijn o.a. Paul en Frans naar de raadsvergadering geweest en is onze zorg en 

boodschap namens de vereniging ingesproken. Uiteindelijk heeft dit er mede toe geleid dat de A-types met een 

katalysator de milieuzone van Rotterdam in mogen. Hieraan zijn wel kosten verbonden en deze kunnen oplopen tot 

€ 1300. 

Afbakening van de zone is inmiddels bekend en gelukkig valt de locatie van de vereniging hier net buiten. 

De procedure voor ontheffing staat vermeld op de website van ’t Ei, onder het kopje Milieuzone. 

Paul verzoekt de aanwezige leden om door te geven als zij iemand weten die deze aanpassing wil gaan doen zodat 

we dan contact met hem op nemen. 



 
 

 

Dick vult aan dat in de loop van deze maand april de camera’s voor de milieuzone geplaatst gaan worden. 

Rondvraag 

Peter van Driel is recent lid geworden van de vereniging en zou het leuk vinden dat de namen van nieuwe leden 

vermeld worden in het clubblad.    

Vergadering sluit om 13:23 

 


