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Notulen ALV van VAG ’t Eendeei  zaterdag 27 april 2013 

 

Aanwezig: bestuur en leden volgens presentielijst. 

 

 

Opening 

Voorzitter opent de vergadering om 16.20 uur 

 

Vaststelling van de agenda 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

 

Ingekomen stukken, voortgang huur locatie Korperpad 

Er is t.a.v. de locatie Korperpad één relevante brief van de gemeente Rotterdam 

binnengekomen. 

Brief heeft als kenmerk: VGB/13/8829 en deelt mee dat ten aanzien van de locatie 

Korperpad een aantal onderzoeken komen waarna voor het pand een Meerjaren 

Onderhouds Plan (MOP) zal worden opgesteld.  

Daarmee lijkt de dreiging dat het Eendeëi moet wijken voorlopig afgewend. 

 

Verder geen relevante ingekomen stukken. 

 

Goedkeuring notulen ALV 12 mei 2012 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat Rob van Kapel van de Logt vorig jaar 

opnieuw had moeten worden herkozen. Secretaris geeft aan dat dit een vergissen van 

zijn kant is. 

De vergadering beslist om Rob met terugwerkende kracht voor een periode van 3 jaar te 

herbenoemen. 

 

Jim van der Put geeft aan dat met de stichting ASVZ is afgesproken dat zij het terrein 

van het Eendeëi komen onderhouden. ASVZ is een stichting voor cliënten met ernstige of 

meervoudige beperkingen. Het onderhoud is onderdeel van een dagactiviteit en gebeurt 

onder begeleiding van professionele begeleiders van de stichting. Als tegenprestatie 

organiseert het Ei jaarlijks een rit voor de cliënten van ASVZ. De eerste rit is dit jaar 

gereden. 

 

 Verslaglegging afgelopen jaar 

Voorzitter geeft aan dat het een bewogen jaar is geweest. Naast de lopende activiteiten 

als kofferbakverkopen en Operatie Nachtvlucht startte in 2012 het Eicafé. Het 

cursusaanbod is goed en wordt goed bezocht, op de Eimarkt mochten wij de oprichter 

van het Eendeëi, John de Vreede ontmoeten. 

Het opknappen van het perceel heeft in afwachting van de plannen van de gemeente een 

jaar stilgelegen 

 

Verslag kascommissie / décharge penningmeester & bestuur 

Bij de kascontrole werden geen onregelmatigheden aangetroffen en de kascommissie is 

akkoord met de boekhouding. 

Vanuit de vergadering wordt een toelichting op onze financiële positie gevraagd. Het Ei 

maakte in 2012 een bescheiden winst ad € 1000,- en heeft een kapitaal van ca              

€ 70.000,-. 

Het bestuur geeft aan dat het kapitaal van de vereniging in principe alleen mag worden 

gebruikt bij een eventuele verhuizing of onderhoud aan het pand Korperpad. 

 

De vergadering neemt het advies van de kascommissie over en verleent het bestuur 

décharge.  
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Benoeming leden kascommissie 

 

Voor de kascommissie 2013 worden benoemd: 

Jurgen Ostheimer en Marcel de Valk 

 

Begroting verenigingsjaar 2013 

De begroting 2013 is gebaseerd op huur Korperpad en ongewijzigd beleid. Derhalve wijkt 

de begroting niet af van voorgaande jaren. 

      

Contributie 2014 

De contributie 2014 wordt vastgesteld op € 45,-. Leden die per automatische incasso 

betalen krijgen een korting ad € 5,-. 

Aan de vaststelling van de contributie zijn een aantal voorwaardes verbonden. Mocht 

blijken dat de vereniging van locatie moet veranderen en wijzigt het beleid dan zal een 

ALV moet worden uitgeschreven. In die ALV zal worden besloten of de contributie moet 

worden bijgesteld  

 

Plannen verenigingsjaar 2013 

Voorzitter geeft aan dat, in samenwerking met de gemeente het pand zal worden 

opgeknapt. Hiervoor zijn wel vrijwilligers van het Ei nodig. Hij vraagt of er mensen zijn 

die docent Eendologie op de zaterdagmorgen willen worden. 

Pieter Vogel doet verslag van de activiteiten die al in 2013 plaatsvonden, Operatie 

Nachtvlucht en de bollenrit en maakt leden attent op een rit georganiseerd door de EEEC 

op zondag 28 april, CitroMoblie op 4 en 5 mei en op de viering van 65 jaar 2CV op 16 

juni (organisatie Vrienden van de 2CV).  

 

Invullen bestuursvacatures 

Paul Otto voor wordt herbenoemt voor de functie bestuurslid Cursussen, Jan Naezer 

wordt herbenoemt voor de functie van secretaris 

 

Wijziging Huishoudelijk Reglement artikel 23 lid 3 

 

 " Eén plaats in de box kunnen leden voor een dag reserveren. Eventueel kan,       

eveneens in overleg met de boxbeheerder, de box voor maximaal twee weken 

gereserveerd worden. Voor de tweede week wordt €.25,00 in rekening gebracht."  

 

wordt gewijzigd in  

 

 " Eén plaats in de box kunnen leden voor een dag reserveren.  
Eventueel kan, eveneens in overleg met de boxbeheerder, de box voor een langere 

periode worden gereserveerd. Voor de tweede en volgende weken wordt jaarlijks een 

door het bestuur te bepalen bedrag aan huur vastgesteld. Huur en eventuele laskosten 

worden verrekend met een bij de reservering te betalen borg ad € 50,-.  Sleutels van de 

box worden uitsluitend na betaling van de borg beschikbaar gesteld." 
 

De huur van de box voor de tweede en achtereenvolgende weken wordt vastgesteld op € 

25,-- per week. 

 

 

Rondvraag 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de trap in het magazijn kan worden 

gerepareerd. De trap is gevaarlijk en het bestuur zegt toe dat deze zo spoedig mogelijk 

zal worden gerepareerd of vervangen. 

Vanuit de vergadering wordt voorgesteld één van de medeoprichters van het Ei, Bernard 

Schipper (Amerika) als relatie in het bestand op[ te nemen. Iedereen is akkoord. 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd om een cursus Eendologie op de zaterdagmorgen. 

Paul legt uit dat hij op dit moment geen docenten voor de zaterdagochtend heeft en dat 
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op zijn oproepen ook geen reacties komen. Vanuit de vergadering melden zij twee 

kandidaat-docenten. 

Vanuit de vergadering komt de vraag of de bezetting van de box weer op papier in de 

box kan komen te hangen. Voorgesteld wordt dat men zich of via de website of via de 

boxbeheerder kan aanmelden. Op de website komt een module waardoor leden de 

bezetting in de box kunnen zien. Eveneens zal de bezetting op papier in de box komen te 

hangen. 

Vanuit de vergadering komt de vraag of er nog bij Club Cassis kan worden gekocht. 

Secretaris deelt mee dat hij recent een mail van Cassis ontving waarin zij meedeelde dat 

zij het Eendeëi niet als tussenpersoon willen. Het lidmaatschap wordt dus beëindigd. 

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de wachttijden bij het magazijn lang zijn en 

de verwerking vaak traag. Gepleit wordt om de digitalisering van het magazijn met spoed 

ter hand te nemen.  

 

 

Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 17.20 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


