Bestuursverslag VAG ’t Eendeëi 2018.
Algemeen
Het is wederom 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 die bezig zijn met een chassiswissel, cursussen volgen, opruimen en meer van dat soort activiteiten. Kortom
’t Ei leeft!
Goed communiceren blijft belangrijk om misverstanden te voorkomen. In het algemeen kan gesteld worden dat de
bestuurs- en commissieleden duidelijk in beeld hebben wat hun taken zijn en vooral ook; wat hun taken ook niet zijn.
2018 was het eerste jaar waarin is samengewerkt met 2CV Nederland en de EEEC. Hierbij hebben we enkele leden
van de andere clubs mogen verwelkomen op onze cursussen.
Leden en ledenadministratie
In 2018 is gewerkt met het systeem dat in 2016 werd geïntroduceerd.
In 2018 mochten we 29 nieuwe leden en 4 donateurs verwelkomen en hebben afscheid genomen van 25 leden en 1
donateur. Ook in 2018 is onze club weer gegroeid. In totaal hadden we op 1 januari 2019 343 leden en 44 donateurs.
Naar aanleiding van de verplichtingen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft ’t Eendeëi het
Protocol Privacybeleid op de site gepubliceerd. In dit protocol staat beschreven hoe de vereniging
persoonsgebonden gegevens registreert, verwerkt en bewaart.
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 Zoeterwoude. Via Alphen aan de Rijn, Leiden, Voorschoten, den Haag en het Westland eindigde de
route in Rotterdam. 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 maken.
Eind september 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.
Naar aanleiding van een dringend beroep per brief van het bestuur aan de leden heeft zich gelukkig een aantal
nieuwe vrijwilligers gemeld. Hierdoor wordt de druk op de bestaande vrijwilligers verminderd.
Publiciteit
Het clubblad en kalender zijn in 2018 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.
Een hoogtepunt was de presentatie van de Glossy. Een prachtig blad ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de
eend en een product van samenwerking tussen de EEEC, de 2CV Nederland en ’t Eendeëi.
Magazijn
Het magazijn blijft populair onder onze leden en vormt een belangrijk deel van de aantrekkingskracht van ‘t Ei. De
magazijnbalie van ‘t Ei is op zaterdag de meest bezochte plek. 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 is inmiddels in werking.
Box
Het in 2017 aangeschafte inverter gestuurd lasapparaat functioneert goed en vormt de basis van diverse
restauraties. De bezetting van de box fluctueert sterk. Er zijn periodes waarin alleen op zaterdag gebruik wordt
gemaakt van de box, maar er zijn ook periodes waarin alle plaatsen bezet zijn. Om de bezetting in de wintermaanden
te stimuleren kan in de wintermaanden (december t/m maart) een plek in de box tegen een gereduceerd tarief
worden gehuurd.
Na goedkeuring van de leden op de ALV van 2018 is een autoambulance aangeschaft. Deze wordt regelmatig
gebruikt. De spelregels voor de huur staan op de site van ‘t Ei.
Ei-academie
Voor de cursus versnellingsbakrevisie en motorrevisie was grote belangstelling. Helaas is een aantal leden voor de
versnellingsbakrevisie op de wachtlijst terecht gekomen en konden zij in 2018 deze cursus niet volgen. De overige

cursussen werden voldoende bezocht. Wegens gebrek aan belangstelling is de cursus Koets helaas geannuleerd.
Nieuw in het programma was de cursus Carburateur. Een 10-tal leden heeft de cursus gevolgd.
Taxatiedag
Ook in 2018 was de taxatiedag in het programma opgenomen. In het voorjaar hebben ongeveer 10 leden hun auto
laten taxeren door Kloosclassics.
Hans Kloos kent eenden van binnen en buiten en is aangesloten bij de Fehac. Bij voldoende belangstelling zal ook
taxatiedag jaarlijks worden opgenomen in het programma.
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 het onderhoud van ons complex. Ook was de catering op de klusdagen het melden
waard en onze klussers werden verwend met allerlei versnaperingen tijdens de lunch en koffie. Ook is in 2018 een
vorstbeveiliging van de waterleiding in de pantry en de bar aangelegd. Steven Doolaar is bereid gevonden om de
taak “coördinator huisvesting” van Frans Bruens over te nemen.
In 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur en M4H, het programmabureau dat onder meer gaat
over de ontwikkeling van het gebied waarin ’t Eendeëi ligt. Voorlopig is er nog geen sprake van ruimtelijke
uitgangspunten, laat staan concrete plannen. Het bestuur heeft duidelijk gemaakt dat ’t Eendeëi zeer content is met
de huidige locatie die met veel inzet, zowel met menskracht als investeringen, geschikt is gemaakt voor de
vereniging.
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. De combinatie van het Ei-café met een filmavond blijkt een succesvolle formule
te zijn.
Stalling
Alle plaatsen in de binnenstalling zijn vrijwel het hele jaar bezet geweest. Drie leden hebben in 2018 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 2019 heeft het bestuur de volgende ambitie:
’t Ei is een goed geoliede machine 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….
Voorts is het de wens van het bestuur dat leden actief bij de vereniging betrokken zijn. Dit betreft de activiteiten van
vrijwilligers, de deelname aan evenementen en de wekelijkse Ei-activiteiten (barbezoek en sleutelen in de box).
We hopen dat alle leden weer een fijn Ei-jaar zullen hebben.
Namens het bestuur en commissies van VAG ’t Eendeëi,
Paul Otto
Voorzitter

