Jaarverslag 2013
Vereniging de Alternatieve Garage ’t Eendeëi.

Korperpad 25a
3084 NB Rotterdam
Tijdens de cluburen bereikbaar op: 06-280 490 50
‘t Ei gaat verhuizen naar: Van Helmontstraat 11-13, 3029 AA Rotterdam.
Rekening:
ING: NL84INGB0003746685
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Voorwoord van de voorzitter
Het was een bewogen jaar we mogen terugkijken op vele
activiteiten voor de leden.
Hoogtepunten waren operatie nachtvlucht, eimarkt, wielelwaarrit
en de kofferbakverkopen. Natuurlijk vergeten we ook het Eicafe
niet. Verder was het in eerste instantie goed om met OBR te kunnen
onderhandelen over het Korperpad om dit te gaan opknappen.
Echter na diverse overleggen heeft het OBR toch besloten om niet
te gaan opknappen, zelfs niet met de steun van de ei leden. Zoals
jullie weten heeft dit als resultaat dat wij het Korperpad moeten
gaan verlaten. Het bestuur heeft de huid duur verkocht en nu kunnen we voor een redelijke prijs
verder op de van Helmontstraat. Ik weet dat dit niet voor alle leden de beste oplossing lijkt, maar het
bestuur kon wat dat betreft niet kiezen. Ik denk dat we er een mooie locatie krijgen met meer
mogelijkheden voor de leden. B.v. meer sleutelplekken en een gezellige bar annex cursusruimte. Ook
de stalling is een mooi initiatief om de leden te helpen en hun gestalde auto is nu beter bereikbaar
dan in Achthuizen. Ook levert het de club nu geld op wat in Achthuizen niet zo was. Ook waren er
zaken die nog niet naar tevredenheid gingen. De bar was niet altijd bezet wat wel de bedoeling is
natuurlijk, de box verhuur liep niet altijd vlekkeloos en het magazijn had niet altijd al de zaken die er
gekocht wilde worden. Zeker punten om te verbeteren in 2014. Het bestuur doet zijn uiterste best,
maar het zijn gelukkig ook maar mensen.
Dus op naar een beter 2014 met zijn allen.
De voorzitter,
Ab van Kapel van der Logt.
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Algemeen
Inschrijving
De vereniging is ingeschreven in het register van de kamer van Koophandel te Rotterdam onder
nummer 40341041. Zij is opgericht op . De vereniging is niet aangemerkt als belastingplichtige in het
kader van de Wet op de Omzetbelasting.

Doel van de vereniging
De Vereniging heeft ten doel de instandhouding van auto’s van het merk Citroën deux chevaux
(2CV) en daarvan afgeleide typen, met een aandrijving door een tweecilinder boxer motor met een
cilinderinhoud van minder dan zeshonderddrie kubieke centimeter (603 CC), gebouwd op het
onderstel van hetzelfde type als dat van de 2CV, hierna aan te duiden als Citroën A-typen.
Middelen.
De vereniging streeft dit doel na door:
a. het instant houden van één of meer niet-commerciële onderhouds- en reparatiewerkplaatsen waar de leden eigenhandig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan hun
Citroën A-type kunnen verrichten;
b. het bevorderen van het hergebruik van oude onderdelen van Citroën A-typen;
c. het geven van cursussen over de Citroën A-typen;
d. het verrichten van studie naar alternatieve energiebronnen voor auto’s;
e. het uitgeven van een verenigingsblad;
f. het bevorderen van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen de leden;
g. het verrichten, stimuleren en coördineren van overige activiteiten welke tot het doel van de
vereniging kunnen bijdragen.

Samenstelling Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
Dagelijks Bestuur:
voorzitter: Ab van Kapel van de Logt
secretaris: Jan Naezer / Jet v/d Berg
penningmeester: Dick van Gessel
Algemeen Bestuur:
beheer van het magazijn: Hans van der Hoff
beheer van de bar: Rob van Kapel van de Logt
beheer van de box: Cor Brok
coördinatie van activiteiten/PR: Pieter Vogel
coördinatie van de cursussen/beheer site: Paul Otto
redactie clubblad/nieuwsbrief: Jim van der Put
Overige functies:
ledenadministratie: Jan Naezer
redactie nieuwsbrief: Daphne de Vries
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Bestuursverslag
Gebeurtenissen in 2013
Het Bestuur:
In 2013 heeft Jan Naezer zijn functie als secretaris neergelegd. Jet van den Berg heeft in het najaar
het secretariaat (a.i.) op zich genomen. Jan Naezer daarentegen heeft de ledenadministratie in het
najaar van Jet van den Berg overgenomen. Verder zijn er geen bestuurswisselingen in 2013 geweest.
Het secretariaat/ledenadministratie is in 2013 tevens begonnen met het opschonen/actualiseren van
allerlei bestanden zodat binnenkort alle administratie weer piekfijn op orde is.
Website/e-mailadressen:
In 2012 is onze website totaal vernieuwd. In 2013 is verder gewerkt aan het optimaliseren van de
site. Sinds begin 2013 zijn aan de site diverse invulformulieren toegevoegd om op deze wijze allerlei
processen te vergemakkelijken.
Voor het bestuur is de site de basis voor de informatievoorziening. De leden van ’t Ei wonen overal,
van Rotterdam tot zelfs ver in het buitenland. Niet alle leden zijn wekelijks op ’t Ei, kortom door
regelmatig de site te raadplegen ben je op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Tevens is er begonnen met het opbouwen van een e-mail bestand van alle leden. Regelmatig wordt
er via de e-mail nieuwsbrieven aan de leden verspreid. In 2013 is er tevens een Facebook/Ei.group in
de lucht gegaan.
Bar:
Iedere zaterdagmiddag is de bar open van 13.00 uur tot 17.00 uur. Verder is er iedere derde vrijdag
van de maand het Eicafé. (20.00 uur-24.00 uur)
Incidenteel is de bar ook op andere tijden open. Denk hierbij aan bijv. oudejaarsavond, Kerst e.d.
Magazijn:
In ons magazijn is er een voorraad van de meest gebruikte onderdelen. Iedere zaterdagmiddag is,
zoals gebruikelijk, het magazijn open. Ook is er communicatie mogelijk via de site.
Uiteraard zijn wij afhankelijk van onze toeleveranciers, maar wij proberen zo snel mogelijk de
gewenste onderdelen in huis te hebben.
Box:
Het hart van onze vereniging! Hier kan naar hartelust worden gesleuteld. Ook in 2013 is er weer
veelvuldig gebruik gemaakt van de box. Wij zien dat er steeds meer totale restauraties worden
uitgevoerd. Regelmatig is er nieuwe aanvoer van chassis!
Het lasapparaat heeft een opfrisbeurt gehad, zodat er weer driftig verder kan worden gerestaureerd.
Ook zijn er gereedschappen vervangen en is het zoekgeraakte gereedschap (!) weer aangevuld.
Activiteiten:
In 2013 zijn er weer allerlei activiteiten georganiseerd. Nieuw in 2013 was de Wielewaalrit. Een rit die
is georganiseerd om verstandelijk gehandicapten een fijne middag te bezorgen. Met de ruim 20
leden die meededen aan deze rit en aan de enthousiaste reactie van de deelnemers te zien is er
waarschijnlijk weer een nieuwe traditie geboren. In 2013 is er één projecteend van eigenaar
gewisseld.
Voorts was “Operatie nachtvlucht” weer druk bezocht. Ook is er meegedaan door leden aan diverse
puzzelritten.
In het najaar is er zoals gebruikelijk een BBQ om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
Doordat in het najaar veel energie is gaan zitten in Van Helmont is deze BBQ voorlopig even
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verplaatst naar een later tijdstip. Ook de Eimarkt was in 2013 “low profile”. Van Helmont ging veel
energie vragen!
Cursussen:
Aan het begin van 2013 is het cursusaanbod verschenen op de site. Velen hebben weer ingeschreven
op een van de cursussen van de EI-academie. De cursussen van ’t Ei zijn goed bezocht. Er waren zelfs
enkele cursussen die in maart al waren volgeboekt.
Redactie:
Ook in 2013 is er weer met regelmaat EI-mail bezorgd bij de leden die hun e-mail adres kenbaar
hebben gemaakt. Tevens zijn er papieren nieuwsbrieven bij de leden/donateurs thuis bezorgd.
Aan het begin van 2013 hebben alle leden een kalender 2013 thuis ontvangen.
Verhuizen naar Van Helmont:
In juni 2013 kreeg het bestuur te horen dat er verhuisd moest gaan worden! Vanaf dat moment in
juni is er veel tijd door het bestuur gestoken in alles wat hier mee te maken had. Overleg met de
gemeente….wat moet er allemaal gebeuren???....Hoe gaan we het aanpakken???....Wie kan wat
doen??....Alle leden zijn en worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen door middel van
informatie op de site en door middel van de nieuwsbrief. Tevens is er een extra Algemene Leden
Vergadering uitgeschreven om te overleggen met de leden van ’t EI. Alle relevante informatie is te
lezen op onze site.

Positie van de vereniging aan het eind 2013
Eind december 2013 kan het bestuur terugkijken op een bewogen jaar. Behalve de gebruikelijke
voortgangszaken rond het normale “Ei-gebeuren” kwam er een forse klus bij, namelijk de
voorbereiding van de verhuizing naar de Van Helmont. Zoals u op de site kunt lezen heeft dit veel tijd
en energie gevraagd.
Het bestuur is er van overtuigd dat door de verhuizing naar de Van Helmont de vereniging weer
nieuwe wegen kan gaan inslaan. De Van Helmont heeft alle mogelijkheden in zich! Veel
sleutelruimte is aanwezig en er komt een forse bar/cursusruimte. Veel magazijnruimte zal er zijn en
zelfs een stalling op eigen terrein. “Op termijn” zijn wij ervan overtuigd dat het allemaal goed gaat
komen. Zelfs het nu nog mistroostige buitengebeuren zal na een opknapbeurt er fatsoenlijk bij
komen te staan.
Financieel gezien vermoeden wij dat de hele verhuizing dusdanig te organiseren is dat er geen
verhoging van de contributie hoeft plaats te vinden.
Een woord van dank wil het bestuur richten aan allen die geholpen helpen om ’t Ei.. Ei te laten zijn..
Te denken valt hierbij aan: de barmedewerkers, sleutelhulpen, magazijnmedewerkers, docenten en
natuurlijk alle klussers aan de Van Helmontstraat.

Visie van het bestuur op de nabije toekomst (2014)
In aansluiting op de vorige paragraaf is de Hoofddoelstelling van het bestuur voor 2014:
Continuering van alle gebruikelijke “EI-activiteiten” met uiteraard speciale aandacht voor de
inrichting/verhuizing naar de Van Helmont. Wanneer ’t Ei eenmaal gevestigd is aan de Van Helmont
zullen er voor 2014 nog inrichtingswensen genoeg overblijven. Afhankelijk van de financiële ruimte
zal het bestuur hier beslissingen over gaan nemen.
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Naast de inrichtingswensen gaat het Ei de voorraad met onderdelen uitbreiden. Dit om het niet op
voorraad zijn van de meest gebruikte onderdelen te voorkomen. Daarom heeft is er in de
reserveringen voor 2014 een bedrag van € 2000 opgenomen.
Wij zijn een vereniging!
Het kenmerk van een vereniging is dat alles wat er gebeurd, wordt gedaan door vrijwilligers en op
basis van vrijwilligheid. Of dit nu de bestuursleden zijn, de magazijnmedewerkers, sleutelhulpen,
docenten, barmedewerkers of alle klussers aan de Van Helmont.
Naast ieders veelal drukke privéleven is het dus passen en meten en woekeren met de tijd. Wij zien
dat veel klussen gedaan worden door een beperkt aantal mensen terwijl onze vereniging toch 350
leden telt. De druk op de vrijwilligers is dus groot, en ook voor hen moet het leuk blijven…Het zou
dus mooi zijn als je je wilt inzetten voor de vereniging, hetzij achter de bar, als klusser, als sleutelhulp
enz. enz. Meld je dus alsjeblieft aan!!

Om over na te denken: Bedenk wat jij voor de vereniging kan doen en denk niet: Wat doet de
vereniging voor mij! Samen zijn we tenslotte EI !! Samen kunnen we meer!!!
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Jaarrekening
Toelichting op de samenstelling van het Financiële verslag 2013.
Het financieel jaarverslag is gebaseerd op de administratie van V&W verenigingsjaar 2013 VAG ’t
Eendeëi. Als bijlage bijgevoegd.
Op enkele posten zijn overschrijdingen ten opzichte van de begroting. Het betreft onder andere de
posten:
 Gebouwen: In de begroting was geen rekening gehouden dat we gingen verhuizen. Het
eerste huur termijn van de nieuwe locatie is voldaan in 2013.
Er is een strenge winter van 2012-2013 geweest. Het gebouw is met elektrische kachels
verwarmt. Dit heeft ertoe geleid dat er een forse naheffing van de elektriciteitsrekening is
gekomen.
De post belastingen is bijgevoegd. Dit om de lasten ten aanzien van de gebouwen helder
te houden.
 Box: De inkomsten van de Box worden vaak betaald in het magazijn. Deze zijn niet apart
inzichtelijk gemaakt maar wel dusdanig begroot.
 Ontmoetingsruimte: De omzet was niet begroot omdat er van uit de kas de voorraad werd
aangevuld. De “winst” werd op de rekening gestort. Hierdoor was er geen overzicht wat
de omzet was. Dit jaar is er via de rekening ingekocht zodat er wel het overzicht werd
gerealiseerd. De omzet is vervolgens op de rekening gestort. Er is een losse boekhouding
bijgehouden van de in en verkopen.
 Magazijn: Er is veel meer ingekocht dan begroot. Uitgangspunt begroting was de
jaaromzet 2011 plus € 2000 omdat 2012 hoger uitviel. Door gezondheidsredenen van
Hans van ’t Hoff heeft er dit jaar geen telling van het magazijn plaatsgevonden. Daarom is
voor dit jaar het voorraadverschil op € 0 begroot. Het werkelijke verschil zal met het
boekjaar 2014 verwerkt worden. De magazijnploeg is momenteel aan het kijken naar een
systeem wat voorraad beheer in zich heeft om inzicht te krijgen van de in en verkoop van
het magazijn.
Toelichting begroting 2014
Ten behoeve van de begroting 20014 hebben de bestuursleden op basis van de geplande
activiteiten een budget voorstel ingediend. Deze begrotingen zijn taakstellend. Ten einde de
begroting te kunnen volgen in de realisatie is bij de inrichting van de administratie de begroting
gevolgd. Vanaf 2014 ontvangen de bestuursleden elke twee maanden een rapportage over de
realisatie ten opzichte van de begroting. Zo wordt de gelegenheid gecreëerd om tijdig
onduidelijkheden te signaleren en de juiste bedragen op de juiste grootboekrekeningen te
boeken.
Inkomsten
De inkomsten van de begroting 2014 zijn o.a. samengesteld op basis van het ledenaantallen aan
het begin van 2014. De contributiefacturen zijn eind december 2013 verstuurd. Eind januari 2014
worden de automatische incasso’s geïnd worden.
Doordat we een nieuw pand betrekken hebben we de mogelijkheid om ter plaatsen stalling te
creëren. Met gevolg dat we de huidige stalling in Achthuizen hebben kunnen afstoten. De nieuwe
stalling bied tevens meer stallingsplaatsen dan de oude. Aan het begin van elk kwartaal zal de
stallingsgelden door middel van automatische incasso’s geïnd worden.
Zowel de ontmoetingsruimte als het magazijn hanteren een kleine winstmarge.
Jaarlijks worden er cursussen gegevens om de kennis uit te dragen voor het in stand houden van
de 2CV. De cursusgelden zijn inkomsten voor de vereniging.
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Begroting 2014 en Realisatie 2013
De begroting voor 2014 sluit met een positief resultaat van € 7.060 en de realisatie van
2013 sluit met een positief resultaat van € 2.925 zoals in onderstaand overzicht is
weergegeven:
Baten
Begroting

Contributies
Verhuur stalling

Begroting

2014

2013

13.750
4.400

14.992
1.485

15.000
1.000

400

618

300

Box
Ontmoetingsruimte
Magazijn
Rente
Cursussen
Activiteiten

Realisatie

2013

5.200
22.000
325
2.020
3.000

5.757
22.830
1.121
2.155
2.760

500
13.500
2.000
1.500

51.095

51.718

33.800

7.850
1.500
4.000

7.185
1.026
3.973

5.000
700
-

20.000
1.700
3.400
235
3.700

23.202
5.609
4.899
239
2.660

12.500
7.050
4.000
400
2.500

42.385

48.793

32.150

Lasten
Gebouwen
Box
Ontmoetingsruimte
Magazijn
Bestuur
Blad
Cursussen
Activiteiten

Exploitatie resultaat

7.060

2.925

1.650

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(in euro’s)
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Magazijn
Bar

31-12-2013

31-12-2012

20.980
258

20.980
240
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Vorderingen
Magazijn
Box
Overige vordering
TOTAAL
DECEMBER 2013 (VERVOLG)
(in euro’s)

0
0
1.000

-

22.238

21.2BALANS PER 31

PASSIVA
31-12-2013
AANSPRAKELIJK VERMOGEN
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve verhuizing
Bestemmingsreserve magazijn
Bestemmingsreserve activiteiten

68.975
32.000
2.000

31-12-2012

70.023
-

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Er zijn geen schulden.
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Verklaring kascommissie
Hierbij verklaren ondergetekenden, de heer J. Ostheimer, de heer M. van der Valk dat zij de
financiële stukken van Vereniging de Alternatieve Garage ’t Eendeëi over het jaar 2013 hebben
gecontroleerd en in orde bevonden.

De leden van de kascommissie adviseren de ledenvergadering om décharge te verlenen aan het
bestuur voor de uitvoering van het financieel beleid en voor het financieel beheer van de
penningmeester over 2013.
Rotterdam, 5 april 2014
J. Ostheimer

M. van der Valk

…………………………

…………………………

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage ’t Eendeëi.

13

Bijlage 1. V&W verenigingsjaar 2013 VAG
‘t Eemdeëi
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