Bestuursverslag VAG ’t Eendeëi 2019.
Algemeen
Ook 2019 was weer een mooi verenigingsjaar met tal van ontwikkelingen en activiteiten. Vaak staan onze werkplaats
en het terrein op de zaterdag vol met auto’s van leden die aan het werk zijn of gewoon voor de gezelligheid
langskomen. Ook op andere dagen in de week zijn er met grote regelmaat activiteiten waar te nemen. Leden die
bezig zijn met een chassiswissel, cursussen volgen, opruimen en meer van dat soort activiteiten. Kortom ’t Ei leeft!
De bestuurssamenstelling is in 2019 gewijzigd. José Oortwijn moest, wegens drukke overige werkzaamheden,
afhaken als bestuurslid van onze vereniging. Gelukkig blijft José zich wel inzetten als sleutelhulp en allerlei andere
technische uitdagingen. Willem Kervers is bereid om de functie van “bestuurslid Techniek” op zich te nemen.
Uiteraard doet hij dit tot de ALV van 2020 “ad interim”.
Leden en ledenadministratie
In 2019 mochten we 38 nieuwe leden en 5 donateurs verwelkomen en hebben afscheid genomen van 13 leden en 3
donateurs. Ook in 2019 is onze club dus weer gegroeid. In totaal hadden we op 1 januari 2020 364 leden en 40
donateurs.
Evenementen
Het verenigingsjaar begint natuurlijk met de Nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar kwamen weer vele leden elkaar de
hand schudden en werd het glas geheven op het nieuwe jaar.
Operatie Nachtvlucht was onze volgende grote activiteit. Op de laatste zaterdag in maart werd vanaf Rotterdam Zuid
via de Oude Maasweg naar de nieuwe radarpost gereden. Via de A15, de pont bij Rozenburg, Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam waren rond middernacht alle deelnemers, met of zonder klein pechleed, weer terug op ’t Ei.
Begin mei stond ’t Ei traditiegetrouw op Citromobile. Het Ei was daar vertegenwoordigd met een mooi aangeklede
stand.
Ook de Wielewaalrondrit was weer een succes. We kunnen trots zijn op onszelf dat we weer veel mensen met een
beperking met deze rit blij hebben kunnen maken.
Voor het eerst werd dit jaar de Zinderende zomertoer georganiseerd. Een gezellige toertocht die in 2020 herhaald
wordt.

Medio september vierden we ons jaarfeest . Een gezellige bijeenkomst waar de hapjes dit jaar gratis waren.
Eind september werd de vrijwilligersbarbecue georganiseerd. Een goed bezochte en speciale bijeenkomst voor de
vrijwilligers, die altijd klaar staan om van alles mogelijk te maken voor onze vereniging.
Publiciteit
Het clubblad en de kalender zijn in 2019 weer positief ontvangen, dankzij interessante artikelen en mooie opmaak.
Leden, waarvan het e-mailadres bekend is, hebben ook een aantal keer de digitale nieuwsbrief ontvangen.
Een punt van zorg is de hoeveelheid kopij voor de Ei-krant. Stukjes over vakanties, restauraties, eend-herinneringen,
techniek etc. zijn zeer welkom.
Magazijn
Het magazijn blijft populair onder onze leden en vormt een belangrijk deel van de aantrekkingskracht van ‘t Ei. De
magazijnbalie is op zaterdag de meest bezochte plek. We beschikken over een goed assortiment met nieuwe en
gebruikte onderdelen en zeer kundige magazijnmedewerkers die onze leden met raad en daad bij staan. Het blijft
belangrijk dat we onder de aandacht brengen dat alle onderdelen op het gebied van 2CV en verwante typen vanuit
ons eigen magazijn aan onze leden geleverd kunnen worden. Heel veel courante zaken direct uit voorraad en
specifieke zaken op bestelling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het winkelmanagementsysteem dat op de
magazijncomputer geïnstalleerd is.
Box
De bezetting van de box was in 2019 beduidend beter dan in voorgaande jaren. Er zijn periodes waarin alleen op de
zaterdag gebruik wordt gemaakt van de box, maar er zijn ook periodes waarin alle plaatsen bezet zijn. Om de
bezetting in de wintermaanden te stimuleren kan in deze periode (december t/m maart) een plek in de box tegen
een gereduceerd tarief worden gehuurd.
De autoambulance wordt regelmatig gebruikt. De spelregels voor de huur staan op de site van ‘t Ei.
In 2019 werd een fuseepers aangeschaft. Onder begeleiding mag deze door de leden gebruikt worden. Inmiddels zijn
meerdere fuseepennen succesvol vervangen.
De staat van de vloeistofdichte vloer van de box baart zorgen. De vloer is door de instanties afgekeurd, terwijl de
vereniging contractueel verplicht is om de vloer vloeistofdicht te houden. Pogingen om hierover te overleggen met
de Gemeente en de beheersmaatschappij verlopen moeizaam.
Ei-academie
De cursussen van de Ei-academie werden in 2019 weer ruim bezocht. Voor een aantal cursussen moest zelfs een
wachtlijst worden gehanteerd.

De conclusie dat de Ei-academie voorziet in een behoefte van de leden lijkt gerechtvaardigd.
Het is fijn om te constateren dat het grote cursusaanbod al jaren wordt mogelijk gemaakt door een vaste groep
enthousiaste “leraren in de eend”.
Het verzorgen van deze cursussen is best tijdrovend, dus: hulde aan alle docenten van ’t EI!
Huisvesting
Zowel in het voorjaar als in het najaar hebben we succesvolle klusdagen achter de rug. Er is door een enthousiaste
groep klussers gewerkt aan het onderhoud van ons complex. Ook was de catering op de klusdagen het vermelden
waard; onze klussers werden verwend met allerlei versnaperingen tijdens de lunch en koffie.
De ruimtelijke ontwikkelingen voor het gebied waar ‘t Eendeei ligt, vorderen langzaam. Voorlopig zijn er nog geen
concrete ruimtelijke plannen.
Bar
Natuurlijk was iedere zaterdagmiddag de bar open om bij te kletsen, tosti’s te eten en een drankje te nuttigen. Drie
keer is er een Ei-café georganiseerd. De combinatie van het Ei-café met een filmavond blijkt een succesvolle formule
te zijn.
Stalling
Alle plaatsen in de binnenstalling zijn het hele jaar bezet geweest. Enkele leden maakten in 2019 kort gebruik van de
buitenstalling.
AED
In 2018 heeft ‘t Eendeei een AED-apparaat gekregen. In 2019 hebben leden deelgenomen aan een professioneel
gegeven cursus reanimatie, in de hoop dat de opgedane kennis nooit in praktijk hoeft te worden gebracht. Het
AED-apparaat blijkt overigens ruim over zijn houdbaarheidsdatum heen te zijn. De aanschaf van een nieuw apparaat
wordt voorgesteld.
Website
Alle informatie van onze vereniging is terug te vinden op onze website. Deze wordt up-to-date gehouden. Dus als je
iets wilt weten….kijk eerst op onze site. Het moet wel gek lopen als je daar niet alle relevante informatie terugvindt.

Ten slotte is er natuurlijk een woord van dank aan alle Ei-vrijwilligers die het vele werk binnen onze vereniging op
zich nemen.

Visie bestuur nabije toekomst
Voor 2020 heeft het bestuur de volgende ambitie:
’t Ei is een goed geoliede machine waarin alle vrijwilligers enthousiast en elkaar ondersteunend hun belangrijke werk
kunnen doen. Dat dit ten goede komt aan de vereniging en alle leden moge duidelijk zijn.
Voorts is het de wens van het bestuur dat leden actief bij de vereniging betrokken zijn. Dit betreft de activiteiten van
vrijwilligers, de deelname aan evenementen en de wekelijkse Ei-activiteiten (barbezoek en sleutelen in de box).
We hopen dat alle leden weer een fijn Ei-jaar zullen hebben.
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