Notulen algemene ledenvergadering VAG ’t Eendeëi, zaterdag 7 april 2018
Aanwezig: het gehele bestuur en 8 leden.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 11.05 uur en heet de aanwezigen welkom.
Van Guido La Croix is een afmelding ontvangen.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld, geen aanvullingen.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen ALV 2017
Vanuit het bestuur en de leden zijn er geen opmerkingen. De notulen worden
goedgekeurd.
5. Bestuursverslag 2017
Naar aanleiding van het bestuursverslag wordt er een oproep gedaan om mee te
doen met de Wielewaalrit. Ook geeft de voorzitter een toelichting op het bezoek aan
Burton, waar gewerkt wordt aan een eend die de milieuzone in mag. Er ligt nog geen
concreet product. De kosten zullen in de orde van 1.000 euro bedragen.
6. Financieel verslag 2017
De penningmeester licht het verslag toe. De uitgaven waren dit jaar minder dan
begroot. Om diverse redenen is er sprake van een batig saldo van 11.000 euro. De

kosten voor het waterverbruik vielen hoger uit als gevolg van een lekkage van de
stortbak.
Evert vindt de manier van weergeven in de winst- en verliesrekening verwarrend.
Frans geeft aan dat met een toelichtende zin of andere kopjes hopelijk duidelijker
wordt.
Van de vergadering komen complimenten voor de duidelijkheid van de rekening.
7. Verslag kascommissie / décharge bestuur
Jan Naezer geeft een toelichting op het verslag van de kascommissie en
complimenteert de penningmeester met de leesbaarheid van de stukken. Jan vraagt
zich af waarom voor Citro Mobile voor één persoon reis- en lunchkosten zijn vergoed.
Pieter licht toe dat maar door één persoon is gedeclareerd. Overigens worden
reiskosten alleen vergoed als daarvoor vooraf toestemming is gegeven. De Algemene
Ledenvergadering verleent décharge aan het bestuur.
8. Benoeming kascommissie
Angelina Loef heeft de kascommissie 2 jaar gedaan en zal terugtreden. Jan Naezer
was reservelid en zal Angelina opvolgen. Guido blijft nog een jaar lid en Hans
Valkenburg wordt reservelid. De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met deze
mutaties.
9 . Begroting 2018 en toelichting
Voor huisvesting is de post ‘vorstbeveiliging’ opgenomen.
Met betrekking tot de autoambulance is tot de conclusie gekomen dat de bestaande
autoambulance niet voldoet. Deze is omgebouwd tot gewone aanhangwagen voor
afvoer van afval en bijvoorbeeld het vervoer van een koets.
Het bestuur stelt voor om een goede autoambulance aan te schaffen voor een veilig

vervoer van A-types. De voors en tegens worden tijdens de vergadering besproken.
Uit een stemming blijkt dat 5 van de aanwezigen voor aanschaf zijn en 5 tegen. Nadat
aan het voorstel wordt toegevoegd dat een vergoeding moet worden betaald, gaat
de vergadering akkoord met de aanschaf. Het bestuur zal de aanschaf en uitleen van
de autoambulance verder uitwerken.
Er wordt een toelichting gegeven over de aanschaf van een fusee-pers, de uitgaven
voor de bar en de glossy die samen met andere 2cv-verenigingen wordt uitgegeven.
De vervaardiging van geborduurde badges wordt in stemming gebracht, De
vergadering is unaniem voor.
Door Peter van Geenen wordt opgemerkt dat de box de laatste tijd slecht bezet is.
Het bestuur geeft aan na te denken over manieren om de bezetting te verhogen.
De begroting voor 2018 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.
10. Huisvesting en toekomst
Paul geeft een toelichting op de contacten met M4H. Voorlopig zijn er nog geen
concrete plannen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen deze gecommuniceerd
worden met de leden.
11. Samenwerking 2CVclub en EEEC
Pieter geeft een toelichting op de samenwerking met de EEEC en de 2CV Club
Nederland. Het verschijnen van de glossy is een voorbeeld van deze samenwerking.
Tijdens Citro Mobile zal het Ei samen met 2cv Club Nederland een stand bemensen.
Voor de rest moet de samenwerking langzaam groeien.
12. Protocol Privacybeleid
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Hiervoor moet een protocol voor het beheer van de gegevens en een

verwerkingsovereenkomst met de drukker worden opgesteld. Het bestuur is hier
momenteel mee bezig.
13. Rondvraag
Paul van der Veen vraagt bij de aanwezigen nogmaals aandacht voor de Wielewaalrit.
Ook stelt hij voor om via Facebook mensen te benaderen, die een evenement willen
organiseren. Hij zal hiervoor een tekstvoorstel maken.
Pieter Vogel stelt voor voortaan de koffie gratis te maken. Dit zal in het bestuur
besproken worden.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om
12.30 uur.

