
 
 
Notulen ALV VAG ’t Eendeei,  11 april 2015 
 
Aanwezig: leden conform presentielijst 
Afwezig met kennisgeving: Ab van Kapel van de Logt (voorzitter), Jan van de Velde, Frans van 
Wittmarschen. 
 
Opening 
Pieter Vogel (wegens ziekte van de voorzitter) opent om 16.00 uur de ALV. 
 
Vaststellen van de agenda 
Aan de agenda worden verder geen nieuwe punten toegevoegd. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn ingekomen stukken te bespreken. 
In de agenda staat vermeld dat Pieter Vogel, Jim van der Put en Paul Otto herkiesbaar zijn voor hun 
bestuursfunctie. Dit had hier niet moeten staan. Pieter, Jim en Paul zijn in 2014 herkozen voor hun 
bestuursfunctie voor drie jaar. 
 
Goedkeuring notulen ALV 12 april 2014 
Roel Pijl: Op pagina 3 staat vermeld bij Kascommissie: “niet rechtmatig”. Roel geeft aan dat hij niet 
letterlijk is geciteerd. Hij heeft gezegd dat er volgens hem sprake is van fraude.  
Jan Naezer: I.v.m. de drank- en horecawet zijn er door de vereniging kosten gemaakt om mensen 
cursussen te laten volgen. Wat is de afspraak als mensen de functie niet meer vervullen en er is wel 
geïnvesteerd in zijn/haar vergunning?  
Afspraak is gemaakt dat nieuwe vergunninghouders drie jaar de functie bekleed en anders naar rato 
moet terugbetalen. Nieuwe vergunninghouders weten dit. 
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 
Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015. 
Penningmeester Dick van Gessel licht toe. 
Helaas zijn er een aantal kleine redactionele foutjes ingeslopen. Deze zullen worden gecorrigeerd. 
Het gecorrigeerde verslag komt uiteraard weer op de site. 
Hans van der Hoff merkt op dat hij graag ziet dat “verbouwen” niet meer wordt opgenomen in de 
begroting. Het is nu toch klaar?  
Dick geeft aan dat er nog een aantal klussen liggen. Het streven is om eind 2015 “verbouwen” te 
kunnen afsluiten. Regulier onderhoud zal natuurlijk blijven. 
Feit blijft dat de hele verbouwing (er was max. € 35.000 voor gereserveerd) nog geen € 20.000 zal 
gaan kosten. Dit komt mede door de inzet van vele leden die zelfs ook materialen beschikbaar hebben 
gesteld.  
 
Verslag kascommissie. 
Afspraak is gemaakt op 12 april 2014 dat Yvo Jolie en Edwin Nuij de kascommissie zouden vormen. 
Dit bleek echter niet mogelijk. Op 18 februari 2015 is onderstaande op de site geplaatst: 

Op de ALV van 12 april 2014 is afgesproken dat Yvo Jolie en Edwin Nuij de kascommissie zouden gaan 
vormen voor het boekjaar 2014. 
Inmiddels is er sinds de ALV van vorig jaar wat veranderd. 
Edwin Nuij heeft tot op heden als interim bestuurslid de bartaak overgenomen van Rob van de Kapel van de 
Logt. Verder is Edwin samen met Cor verantwoordelijk voor de box. 
(Interim)bestuursleden kunnen natuurlijk geen plaats nemen in de kascommissie. De reden daarvoor is 
simpel; je bent dan je eigen controleur en dat is natuurlijk iets wat wij niet willen! 
Kortom, voor de kascommissie voor de komende ALV op zaterdag 11 april is het bestuur nog op zoek naar 
een lid die, naast Yvo Jolie, de kascontrole op zich wil nemen. 
Als je dit wil, dank vast, mail je aanbod even naar bestuur@eendeei.nl 

Dank namens het bestuur, 
Ab van Kapel van de Logt (voorzitter) 



 
 
Op deze oproep is gereageerd door Peter van Geenen en Leo van Gelder. Zij hebben uiteindelijk de 
controle werkzaamheden verricht. 
Hans van der Hoff en Roel Pijl maken bezwaar tegen deze gang van zaken, namelijk de ALV beslist 
wie de kas gaat controleren, dat is nu niet gebeurt. 
Deze formele kwestie wordt opgelost doordat de ALV alsnog Peter en Leo benoemt tot kascommissie. 
Peter doet namens de kascommissie verslag van de bevindingen en deelt mee dat de boeken er 
keurig netjes uitzien. 
De kascommissie verleent het bestuur/penningmeester dan ook décharge.  
Dick (penningmeester) merkt nog op dat leden altijd inzage mogen hebben in de administratie. 
Wie dit wil zoekt contact met Dick. 
 
Benoeming kascommissie 2015 
Voorts wordt afgesproken dat Leo van Gelder en Peter van Geenen in de kascommissie 2015 zullen 
gaan plaatsnemen. Jan Naezer is ook beschikbaar voor de kascommissie. 
Mocht volgend jaar Peter of Leo niet in de gelegenheid zijn om de kas te controleren dan zal Jan dit 
doen. Dit ter voorkoming van een formele kwestie zoals hierboven omschreven. 
De vergadering is unaniem voor deze oplossing. 
 
Terugblikken en vooruitkijken door de bestuursleden. 
 
Evert Burger (magazijn) 
Evert geeft aan dat de magazijnploeg blij is met de grote ruimte om dus ook meer voorraad te kunnen 
gaan houden. 
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het tweede magazijn (in het stallinggebouw) om met 
rekken alle materialen netjes te gaan opbergen. Hulp is van harte welkom! 
De zeecontainers zullen blijven en worden nog met elkaar verbonden. Uiteindelijk is het de bedoeling 
om het magazijn te gaan digitaliseren, maar dit is een tijdrovende klus. 
 
Paul Otto (cursussen) 
Paul bedankt als eerste alle docenten voor hun tijd en energie om de cursussen te geven. Het 
cursusaanbod in 2014 is wat betreft de twee cursussen Eendologie aangepast. Door ziekte van een 
van de docenten is de zaterdagcursus komen te vervallen. 
Verder werden in 2014 de cursussen goed bezocht. 
In 2015 wordt de zaterdagcursus Eendologie wel gegeven. 
Opvallend is wel dat in een jaar er veel inschrijvingen zijn voor een bepaalde cursus en het jaar erop 
weer niet. De belangstelling kan dus nogal wisselen, maar over het algemeen wordt veel gebruik 
gemaakt van het aanbod. 
 
Edwin Nuij (box, werkplaats) 
I.v.m. de afwezigheid van Cor Brok vertelt Edwin. 
Gelukkig is de box inmiddels weer goed op orde, er kan weer van alles en er hebben al diverse 
chassiswissels plaats gevonden! 
Er zijn nog wel een paar grote klussen te doen, zoals het aanleggen van een luchtleiding. 
Verder worden en zijn er nieuwe gereedschappen en materialen aangeschaft. 
Wanneer leden suggesties hebben voor de box: Laat het weten! 
Edwin merkt wel op dat er soms meerdere auto’s in de box staan: Houd alsjeblieft rekening met 
elkaar! 
N.a.v. vragen van Hans van der Hoff: 
- Sleutelhulpen zijn meer dan welkom! 
- De (kleding)kast voor het opbergen van je eigen gereedschap is niet voldoende. Hier wordt een   
  oplossing voor gezocht. 
-Er zou kunnen worden buitengesleuteld op de betonplaat waar nu het terras is…. 
-Verwarming in de winter heeft nog de aandacht. Elektrische kacheltjes zijn duur. Betaalbare   
  suggesties zijn welkom. (buiten stoken, binnen warme lucht??) 
 
 
Pieter Vogel (Aktiviteiten) 
De Wielewaalrit en Operatie Nachtvlucht waren in 2014 een groot succes. 



Dit jaar is er de meeting in Polen. Er betstaat de mogelijkheid om samen met de EEEC vanuit Ommen 
te gaan vertrekken. Verdere bijzonderheden volgen nog. 
Er komt in 2015 de mogelijkheid om in te schrijven op een (kampeer)weekend. Ook hierover komt nog 
informatie naar je toe. 
In 2016 is de ICCR in Nederland, in 2019 bestaat Citroen 100 jaar en niet te vergeten: In 2016 is VAG 
’t Eendeei 40 jaar jong!! 
 
Jim van der Put (PR/Publiciteit) 
Jim geeft aan dat de contacten met de diverse overheden steeds belangrijker worden. Gelukkig 
onderhoudt ’t Ei met hen goede contacten. “Rotterdam” geeft aan blij te zijn met ’t Ei in het culturele 
centrum van onze nieuwe wijk. 
Wij zijn gevraagd door Opzomermee om mee te werken aan een aantal ritten in Rotterdam, dit alles in 
het kader van de Voorleesweek.  
Als vereniging zijn wij deze uitdaging aangegaan en dus wederom de oproep om je aan te melden 
voor de diverse ritten (zie de site!) Als we de uitdaging kunnen waarmaken wordt de clubkas aardig 
gespekt. Zelfs is er nog een onkostenvergoeding voor de deelnemers. 
Met veel genoegen wordt er teruggekeken op het “schoolreisje” naar het Conservatoire in Parijs. 
Kopij voor de Eikrant is en blijft natuurlijk altijd van harte welkom! 
 
Edwin Nuij (Bar) 
Natuurlijk hebben we een tijdje met een dubbele bar gedraaid, zowel aan het Korperpad als aan de 
Van Helmont. Er is aardig wat af geïmproviseerd, maar uiteindelijk zijn we blij met onze prachtige 
nieuwe bar. 
Wanneer er goedkeuring is betreffende de exploitatievergunning kunnen er weer licht alcoholische 
dranken worden geschonken.  
 
Stemming bestuursleden 
Secretaris 
Het bestuur draagt Guido la Croix voor. 
Vergadering gaat akkoord 
 
Bar 
Het bestuur draagt Edwin Nuij voor. 
Vergadering gaat akkoord. 
 
Huishoudelijk reglement 
Er wordt gewerkt aan afspraken voor het buiten stallen van auto’s. 
Waar in het huishoudelijk reglement staat: Korperpad moet dit worden vervangen door van 
Helmontstraat. 
 
Plannen 2015 en toekomst 
Het komend jaar zijn er nog diverse klussen te doen. Grote klussen zijn: het verder verfraaien van de 
bar; het op orde brengen van de stalling met alle onderdelen die uit Achthuizen komen; het maken van 
een overkapping/sluis zodat de onderdelencontainers vanuit het magazijn bereikbaar worden. Voorts 
is er onlangs een brainstorm avond geweest. Deze ideeën moeten nog verder worden uitgewerkt, 
maar komen natuurlijk naar je toe via site en clubblad.  
Ook gaat er bekeken worden of de organisatiestructuur van ’t Ei aangepast moet worden. 
(Wellicht in het leven roepen van diverse commissies….een gebouwenbeheerder enz. enz.) 
 
Rondvraag 
Jan Naezer: Jan uit zijn zorgen t.a.v. het functioneren van de voorzitter. Hij wordt vaak gemist op ’t Ei. 
Deze zorgen worden gedeeld door Hans van der Hoff en Roel Pijl. 
Het bestuur geeft aan dat de voorzitter kampt met gezondheidsproblemen en daardoor niet de tijd aan 
de vereniging kan geven die hij wel zou willen.  
Leden geven aan dit voor de voorzitter te betreuren maar verwachten wel dat in het belang van ’t Ei 
hier een oplossing voor komt. 
 
 
Er wordt gesproken over een interim voorzitter en over het uitschrijven van een extra ALV. 



De ALV gaat akkoord met de volgende oplossing: 
Een interim voorzitter kan zijn werkzaamheden verrichten tot de eerstvolgende ALV. In die ALV kan er 
vervolgens worden gestemd over de kandidaten voor het voorzitterschap. 
Peter van Steenpaal: Gezien het tijdstip…kan een ALV ook om 15.00 beginnen i.p.v. om 16.00 uur? 
 
Om 18.15 uur wordt de vergadering gesloten onder dankzegging van ieders inbreng en aanwezigheid. 
 
 
 
 
 


