Notulen algemene ledenvergadering VAG ’t Eendeëi, zaterdag 1 april 2017
Aanwezig: het gehele bestuur en 16 leden.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 11.03 uur en heet de aanwezigen welkom.
Geen mededelingen.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld, geen aanvullingen.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen ALV 2016
Vanuit het bestuur en de leden geen opmerkingen. De notulen worden
goedgekeurd.
5. Bestuursverslag 2016
De voorzitter licht het bestuursverslag toe. Peter van Geenen vraagt of alle plaatsen
van de binnenstalling bezet en betaald zijn. Dit blijkt het geval te zijn.
6. Financieel verslag 2016
De penningmeester licht het verslag toe. De vereniging heeft een behoorlijk eigen
vermogen. Dit is om mogelijk toekomstige huisvestingskosten op te vangen.
Met betrekking tot de inkomsten van de bar merkt Guido op dat deze niet erg hoog
zijn. De penningmeester legt uit dat ook niet het doel is van de bar. Hetzelfde geldt

onder andere voor ‘operatie Nachtvlucht’.
7. Verslag kascommissie / décharge bestuur
Angelina Loef is niet aanwezig. Peter van Geenen licht het verslag kort toe en is
positief over de professionaliteit en de transparantie van de administratie. De
Algemene Ledenvergadering verleent décharge aan het bestuur.
8. Benoeming kascommissie
Peter van Geenen heeft de kascommissie 2 jaar gedaan en zal terugtreden. Angelina
zal nog een jaar lid blijven van de kascommissie. Guido zal toetreden tot de
kascommissie en Jan Naezer wordt reservelid. De Algemene Ledenvergadering gaat
akkoord met deze mutaties.
9 . Bestuursleden Kandidaten / verkiezingen
Pieter Vogel moet opnieuw benoemd worden als bestuurslid. Hans Wijers, die al
enige tijd ad interim secretaris is, moet ook worden benoemd als bestuurslid. De
Algemene Ledenvergadering gaat met algemene stemmen akkoord.
De voorzitter bedankt Guido voor zijn werkzaamheden en inzet als secretaris in het
verleden.
10. Begroting 2017 en toelichting
De penningmeester licht de begroting toe. Edwin vB geeft een toelichting bij de
aanschaf van een nieuw lasapparaat.
Er blijkt een klein verschil te zitten in de begroting. De penningmeester herstelt dit
ter plaatse met dank aan het alerte lid.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begroting voor 2017.

11. Samenwerking 2CVclub en EEEC
Het bestuur stelt voor dat het Eendeëi een samenwerking aangaat met de EEEC en de
2CV Club Nederland. Pieter Vogel licht toe dat op deze manier leden van het Eendeëi
mee kunnen doen aan evenementen van deze clubs en onderdelen kunnen kopen in
het magazijn van het EEEC. Leden van het EEEC en de 2CV Club Nederland kunnen
zich inschrijven voor cursussen van het Ei. De cursussen zullen eerst een maand
uitsluitend worden opengesteld voor Ei-leden. Daarna mogen de leden van de twee
andere clubs zich inschrijven. Een mogelijk nadeel zou kunnen zijn dat mensen die lid
zijn van meerdere verenigingen, één lidmaatschap opzeggen.
De Algemene Ledenvergadering stemt in met samenwerking met de EEEC en de 2CV
Club Nederland en hoopt op een mooie toekomst in deze samenwerking. Op de ALV
van 2018 hopen wij meer te kunnen vertellen over het eerste jaar.
Een mogelijke kandidaat voor samenwerking in de toekomst zou de Ami-vereniging
kunnen zijn.
11. Rondvraag
Jim vraagt hoe het gaat met het Citroën Contact. Pieter Vogel licht toe dat regelmatig
vergaderingen worden gehouden. Samenwerking is hierbij een terugkerend thema
met wisselend resultaat. Vergaderingen van Citroën Contact worden aangekondigd
op de site van Citroën Contact.
Ook in 2017 doet het Eendeëi weer mee aan CitroMobile. Het thema is "Citroën, une
joie de vivre, a lifestyle". Het Eendeëi zal hierbij de nadruk leggen op het sleutelen.
Leo vraagt of het mogelijk is om een bandenmonteerapparaat en een
balanceerapparaat aan te schaffen. De kosten hiervoor zullen ongeveer 500 euro
bedragen. Hans van der Hoff en enkele anderen zien veiligheidsrisico's. De box
commissie zal er naar kijken.

Sander Riegen vraagt of het mogelijk is of de buitenstalling overdekt kan worden. De
voorzitter antwoord dat dit gevoelig ligt bij de Gemeente. Bovendien is er op dit
moment geen wachtlijst voor de binnenstalling.
12. Sluiting
De voorzitter brengt het Hemelvaart kampeerweekend onder de aandacht, bedankt
iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 12.16 uur.

