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1. Opening
Jan Naezer (secretaris) opent om 16.00 uur de ALV. Door privé omstandigheden zijn de
bestuursleden Ab van Kapel van de Logt (voorzitter) en Rob van Kapel van de Logt
(bar) niet aanwezig. Lid Wilbert Zeelenburg (Lidnr. 588) heeft schriftelijk afgemeld voor de
ALV.
2. Notulen ALV 14-11-2011 en Notulen ALV 1-10-2011
Geen op- en aanmerkingen en dus goedgekeurd.
3. Verslag 2011 van de voorzitter. (uitgesproken door de secretaris)
Beste leden,
Terugblik 2011.
We hebben er weer een mooi verenigingsjaar opzitten. Natuurlijk werd er op de
clubzaterdagen weer gesleuteld en natuurlijk ook genetwerkt. De zaterdagmiddagen werden
(zo valt op!) wisselend bezocht. Gelukkig was het in de zomermaanden drukker als in de
wintermaanden. Het afgelopen jaar was voor ons een bijzonder jaar, we vierden immers ons
35 jarig bestaan. Een geslaagde speciale eimarkt met als openingshandeling het onthullen
van het verkeersbord met 35 erop door wethouder Hamit Karakus en de voorzitter.
Verder hebben we het afgelopen jaar weer veel cursisten mogen ontvangen. Alle cursussen in
2011 waren eigenlijk wel vol!
Ook zijn er diverse verbeteringen aangebracht aan en in het clubhuis en de box.
Natuurlijk was er in maart weer een Nachtvlucht die goed bezocht werd.
Toekomst en 2012
Inmiddels is verenigingsjaar 2012 al weer gestart!
Voor het komende jaar en de toekomst is het bestuur aan het nadenken over de vraag: Hoe
verder met onze vereniging? Een aantal punten:
a. Een inventarisatie is er gemaakt voor het onderhoud van ons pand. Hopelijk kunnen we nog
lang gebruik blijven maken van dit unieke plekje in Rotterdam.
b. Wat kunnen we verbeteren? Waar hebben de leden nog meer behoefte aan? (Laat het
weten!) Inmiddels is één wens gerealiseerd, n.l. een verbeterde website. Wij hopen hiermee
een duidelijke en overzichtelijke site te hebben, zodat iedereen weet wat er op en rond “Het
EI” speelt!
c. Ook het cursusaanbod is in 2012 uitgebreid. Terug van weggeweest is de cursus
Versnellingsbakrevisie. Nieuw zijn twee te ontwikkelen cursussen, n.l. de cursus “Koets” en de
cursus “Elektra”. De cursussen zitten over het algemeen redelijk snel vol, dus wacht nooit te
lang met inschrijven! Wanneer er mogelijk meer docenten zouden zijn zou er bijv. ook een
“zaterdag Eendologie” cursus kunnen komen. Waarschijnlijk liefhebbers genoeg! Dus voel je
je geroepen om ook docent te worden: meld je!!
d. Verder zijn er al en komen er regelmatig kofferbakverkopen, waar je natuurlijk je voordeel
mee kan doen.
e. Het magazijn zorgt voor de nodige voorraad en je kunt nu ook via de website bestellingen
doen of materialen reserveren.(10% goedkoper dan in de reguliere handel!)
f. Ook wil het bestuur het clubblad in een andere vorm gaan gieten, meer een soort
handboekje/themagericht met specifieke informatie over b.v. elektra voor de auto’s. Er wordt
nog gedacht!!

g. PR gaat ook dit jaar weer een belangrijke rol spelen, denk hierbij aan:
Samenwerking (met andere clubs / meeliften met elkaars activiteiten enz) Ad hoc activiteiten,
Verjonging, vernieuwing: Houd de website in de gaten en je weet alles!!
Tot slot wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en hoop dat we er
samen weer voor gaan het komende jaar.
Nogmaals allen bedankt!
4. Verslag kascommissie 2011
De leden Marcel de Valk en Edwin van Baar hebben de boeken onderzocht en
hebben geen onrechtmatigheden waargenomen en verlenen de
penningmeester/bestuur dus décharge.
5. Kascommissie 2012
De leden Charrel van Leeuwen en Paul van der Veen bieden zich aan om de kascommissie
2012 te vormen.
6. Contributie 2013
De contributie voor 2013 is vastgesteld op € 45.
Echter: Iedereen die betaalt d.m.v. automatische incasso krijgt een korting van € 5 en
betaalt dus feitelijk, net als het afgelopen jaar, € 40.
Nieuwe leden betalen al via automatische incasso.
Noot van het bestuur: Ook bestuursleden sleutelen liever aan de 2CV dan eindeloos achter
contributiegelden aan te zitten!
7. Plannen Activiteiten/PR
Bestuurslid Pieter Vogel meldt het volgende;
- Er was een succesvolle Bollenrit vorige maand!
- “Het Ei” presenteerde zich onlangs op Citromobile.
- In 2016 komt de ICCR naar Nederland.
- Binnenkort (19,20 mei): Franse feesten in Kruisland.
- 16 juni: Stichting vrienden 2CV, de sterrit.
- Houd voor alles de website goed in de gaten!!
8. Bestuursvacatures
Activiteiten en P.R. wordt samengevoegd. Pieter Vogel gaat deze functie vervullen.
Magazijn: Hans van der Hoff gaat de functie “Magazijn” vanaf nu officieel vervullen.
De ALV gaat akkoord.
9. Rondvraag
Arendje: Krijgt de site ook de mogelijkheden van een forum?
Antwoord: Neen. We willen de site overzichtelijk houden en forums verzanden vaak.
Er zijn reeds vele forums voor de 2cv. Zie hiervoor de links op onze site.
Edwin: Hoe worden alle mogelijke veranderingen gecommuniceerd?
Antwoord: Via de gebruikelijke kanalen. (krantje, website) Het bestuur streeft transparantie na,
alle info verschijnt in de krantjes, via de nieuwsbrief en op de site.
Edwin:Is er duidelijkheid over de toekomst van onze locatie?
Antwoord: Het bestuur verwacht aan het Korperpad te kunnen blijven. Het bestuur is wel in
gesprek met de gemeente. Wanneer er iets te melden is over de toekomst van de locatie zal
het bestuur dat doen via de bekende kanalen.

Marcel: Wat te doen in geval van “echte” bijzonderheden?
Antwoord: In zo’n geval schrijft het bestuur een extra ALV uit.
Marcel: Wat te doen met het positieve saldo 2011?
Antwoord: Wordt toegevoegd aan de reserve.
Michael: Deelt een opsteker uit aan het bestuur voor alle werkzaamheden.
Antwoord: Dank, dank, dank!
Jet: Vraagt aandacht voor de: Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn. Het wordt een
e
speciale 30 editie! Zie: onze site!
Opmerking: Oproep voor allen: Speciale activiteiten e.d. laat het weten: Wij plaatsen het in
de nieuwsbrief, website enz. enz.
Tot slot dankt Jan Naezer als waarnemend voorzitter alle vrijwilligers voor de
werkzaamheden van 2011 en alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
Een speciaal woord van dank aan Arendje Thijssen die jarenlang de ledenadministratie heeft
verzorgd.

Paul Otto, mei 2012.

