Bestuursverslag VAG ’t Eendeëi 2017.
Algemeen
Het is weer een mooi verenigingsjaar geweest met tal van ontwikkelingen en activiteiten. Vaak staat onze werkplaats
en het terrein op de zaterdag vol met auto’s van leden die aan het werk zijn of gewoon voor de gezelligheid
langskomen. Ook op andere dagen in de week zijn er met grote regelmaat activiteiten waar te nemen. Leden zijn
bezig is met een chassiswissel, cursus volgen, opruimen en meer van dat soort activiteiten. Kortom ’t Ei leeft!
In 2017 hebben we volgens de nieuwe structuur van een bestuur en commissies gewerkt. Was het in 2016 even
wennen, in 2017 liep het in grote lijnen goed. Goed communiceren blijft belangrijk om misverstanden te
voorkomen. In het algemeen kan gesteld worden dat de bestuurs- en commissieleden een beeld hebben wat hun
taken zijn en vooral ook; wat hun taken ook niet zijn.
Leden en ledenadministratie
In 2017 is gewerkt met het systeem dat in 2016 werd geïntroduceerd. De 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 2017 hebben we afscheid moeten nemen van 23 leden. Daar staat tegenover dat zich in 34 nieuwe leden hebben
aangemeld, of hun donateurschap hebben omgezet in een lidmaatschap. Vier donateurs hebben hun donatie niet
voortgezet of zijn lid geworden.
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. Na een aantal jaren gestart te zijn in het Westland, was de
start dit jaar in Alphen ad Rijn. Rond middernacht 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 blij maken.
In de zomer is een aantal leden naar de wereldmeeting in Portugal geweest.
In september vierden we ons jaarfeest . Met lekkere hapjes, een tombola en DJ-René werd het feest een succes.

Begin oktober werd de vrijwilligersbarbecue georganiseerd. Een goed bezochte en speciale bijeenkomst voor de
vrijwilligers die toch altijd maar klaar staan om van alles mogelijk te maken voor onze vereniging.
Ei-krant en digitale nieuwsbrief
Het clubblad en kalender zijn in 2017 weer positief ontvangen bij de leden, dankzij interessante artikelen en mooie
opmaak. Leden, waarvan het e-mailadres bekend is, hebben ook een aantal keer de digitale nieuwsbrief ontvangen.
Magazijn
Het magazijn blijft populair onder onze leden en vormt een belangrijk deel van de aantrekkingskracht van het Ei. 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. In het magazijn
is op de daar aanwezige computer een winkelmanagement systeem geïnstalleerd en inmiddels zijn alle onderdelen
ingevoerd in dit digitale systeem. In het komende jaar gaan we dit systeem als eerste systeem toepassen en
langzamerhand de papieren boekhouding naar de achtergrond laten verdwijnen.
Box
Begin 2017 hebben we een nieuw inverter gestuurd lasapparaat aangeschaft. Het nieuwe apparaat last
gemakkelijker dan het oude. Dit komt onder andere door de intelligente aansturing en automatische draad
toevoersnelheid. Op het nieuwe lasapparaat is een nieuwe digitale kWh meter gemonteerd om lastikken te
registreren. Het oude lasapparaat blijft als back-up apparaat beschikbaar mocht er in de toekomst iets met het
nieuwe lasapparaat mis gaan/zijn.
In de box is een uitlaatgasafzuigsysteem gemonteerd en voorzien van een automatische uitschakeling. De afzuiging is
namelijk erg stil en kan anders ongemerkt aan blijven staan.
Vanuit één van onze leden is een professionele spoelbak ter beschikking gekomen. Hiermee kan er snel en
eenvoudig een versnellingsbakhuis of motorhuis schoon gespoeld worden.
Aan het einde van 2017 is boxbeheer van Peter van Steenpaal naar Edwin Nuij overgegaan. We zijn nog op zoek naar
een boxbeheerder nr. 2 die naast Edwin Nuij meehelpt aangaande de box.
Ei-academie
Voor de cursus versnellingsbakrevisie en motorrevisie was grote belangstelling. Helaas is een aantal leden op de
wachtlijst terecht gekomen en konden in 2017 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.

Taxatiedag
In de wandelgangen bleek dat leden geïnteresseerd waren in de taxatie van hun eend. Het bestuur heeft zich
georiënteerd op deze vraag en uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat contact is gelegd met Kloosclassics. Hans Kloos
kent eenden van binnen en buiten en is aangesloten bij de Fehac. Na de zomer heeft hij 10 leden blij gemaakt met
een taxatierapport voor hun eend.
Bij voldoende belangstelling zal de taxatiedag jaarlijks worden opgenomen in het programma.
Hemelvaartweekend
In het verleden is er wel vaker een Hemelvaartweekend georganiseerd geweest. Met liefhebbers lekker ergens
kamperen! Voor het hemelvaartweekend in 2017 was er al van alles georganiseerd en hoefde men alleen maar in te
schrijven via de site. Helaas waren er geen inschrijvingen! De conclusie is getrokken dat er geen belangstelling is voor
een dergelijk weekend, zodat je deze activiteit in 2018 niet meer terugziet in het jaarprogramma.
Burton
Met Burton uit Zutphen onderhouden wij goede contacten. Behalve dat er bijna wekelijks nieuwe onderdelen
worden bezorgd werden wij door hen benaderd of we mee wilden denken over een injectie/katalysator oplossing
voor de eend. Een aantal EI-technisch deskundigen hadden hier wel oren naar. Op een warme dag in augustus zijn
we afgereisd naar Zutphen om daar eerst het bedrijf te bezoeken en vervolgens mee te denken over het systeem dat
ze in ontwikkeling hebben. In 2018 wordt verwacht dat de eerste exemplaren getest kunnen worden. Het is de
bedoeling dat ’t Ei daar een rol in gaat spelen.
Milieuzone
Over de milieuzone is al genoeg gezegd en te doen geweest. Feit is dat iedereen weer blij met zijn eend door
Rotterdam kan waggelen. “Rotterdam Klassiekers” verdient veel hulde voor de (juridische) inspanning die zij hebben
gedaan. In 2017 is besloten hen financieel eenmalig te ondersteunen met een bedrag van € 176,50 (€ 0,50 per lid).
Huisvesting
Zowel in het voorjaar als in het najaar hebben we 2 succesvolle klusdagen achter de rug. Er is door een enthousiaste
groep klussers gewerkt aan o.a. de afzuiginstallatie, het groen op terrein, verlichting in de bar, overzichtelijk maken
van elektra, schoonmaken van de bar en de pantry etc. Ook was de catering op de klusdagen het melden waard en
onze klussers werden verwend met allerlei versnaperingen tijdens de lunch en koffie. Aan het einde van 2017
hebben we Frans Bruens bereid gevonden om de taak “huisvesting” van Edwin Nuij over te nemen.
Bar
Natuurlijk was iedere zaterdagmiddag de bar open om bij te kletsen, tosti’s te eten en een drankje te nuttigen. Drie
keer is er een Ei-café georganiseerd. Helaas moet geconstateerd worden dat de belangstelling hiervoor niet erg
groot is geweest.
Stalling
Alle plaatsen in de binnenstalling zijn bezet geweest. Voor de buitenstalling was in 2017 weinig belangstelling.

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.
Visie bestuur nabije toekomst
Voor 2018 heeft het bestuur de volgende ambitie:
’t Ei verder te ontwikkelen tot een goed lopende organisatie 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….
Het is uitdrukkelijk 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.
In samenwerking met de EEEC en 2cv Club Nederland zal in 2018 de glossy uitkomen. Een eenmalig tijdschrift ter
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de eend, waarin de clubs zich naar de leden en de buitenwereld
presenteren.
Natuurlijk hopen wij dat alle leden weer een fijn Ei-jaar zullen hebben.
Ten slotte is er natuurlijk een woord van dank aan alle Ei-vrijwilligers die het vele werk binnen onze vereniging op
zich nemen.
Namens het bestuur en commissies van VAG ’t Eendeëi,
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