
 
 
Notulen algemene ledenvergadering VAG ‘t Eendeëi, zaterdag 6 april 2019 
 
Aanwezig: het gehele bestuur en 19 leden 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur en constateert tevreden dat de tombola goed werkt. In vergelijking 
met het vorig jaar is de opkomst meer dan verdubbeld. 
Van Jan Naezer, Peter van Geenen, Roel Pijl en Gerard Molenaar zijn afmeldingen ontvangen. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld, geen aanvullingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 

4. Goedkeuring notulen ALV 2018 
Na een korte leespauze  zijn er vanuit  het bestuur en de leden geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 

5. Bestuursverslag 2018 
Na een korte leespauze  zijn er vanuit  het bestuur en de leden zijn er geen vragen of opmerkingen. Het bestuursverslag 
wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
6. Financieel verslag 2018 

De penningmeester legt uit  dat er een groter positief saldo is dan begroot. Dit komt doordat er bepaalde begrote 
uitgaven niet gerealiseerd zijn. 
Jan vd Velde merkt op dat de inkoop gedaald is van 27.000 naar 20.000 euro. Dit is volgens Edwin vB te verklaren uit 
het feit dat er vermoedelijker scherper ingekocht wordt als gevolg van het systeem in het magazijn. Hierdoor kunnen er 
kleinere voorraden worden aangehouden. Ook is de box gemiddeld genomen minder bezet in 2018, waardoor de omzet 
van het magazijn lager was. 
De 25.261 euro op de balans bij de post ‘magazijn, voorraad’ is gebaseerd op de geschatte verkoopwaarde. 
 
De uitgaven voor CitroMobile waren maar 20 euro. Dit zijn lunches etcetera. Promotiemateriaal  van voorgaande 
evenementen kon hergebruikt worden. 
 
Bij Anke Koopmans is er wat verwarring over positief en negatief in het ‘overzicht van de uitgaven en inkomsten 2018’. 
Helaas is tijdens het printen van de stukken het zinnetje dat onderaan het overzicht staat (staat bij een bedrag een 
minteken, dan moet dit worden gelezen als voorziene inkomsten) weggevallen. Na toelichting van de penningmeester is 
het Anke duidelijk. 

 
7. Verslag kascommissie / décharge bestuur 

Jan Naezer heeft per mail aangegeven dat Guido la Croix zal spreken namens de gehele kascommissie. Guido geeft aan 
niets toe te voegen te hebben aan het verslag van de kascommissie. De vergadering verleent décharge aan het bestuur. 
 
 
 

 



 
 

8. Benoeming bestuursleden  / verkiezingen 
Edwin van Baar is na 3 jaar aan het eind van zijn bestuursperiode en heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. 
De voorzitter dankt Edwin voor al zijn werk en overhandigt Edwin namens de club een cadeautje onder applaus van de 
vergadering. 
Ook Frans van Wittmarschen en Paul Otto zijn aan het eind van hun bestuursperiode, maar stellen zich wel herkiesbaar. 
Voor de beide bestuursposities zijn geen tegenkandidaten beschikbaar. De vergadering stemt bij handopsteking in met 
een nieuwe bestuursperiode voor de beide heren. 
Voor de vervanging van Edwin van Baar stelt José Oortwijn zich beschikbaar. Ook hiervoor hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt bij handopsteking in met de verkiezing van José. 

 
       9.   Benoeming kascommissie 

Guido la Croix geeft aan dat hij nog een jaar in de kascommissie wil zitten. Willem Kervers stelt zich beschikbaar voor de 
kascommissie. Paul van der Veen meldt zich aan als reservelid. De vergadering stemt in met de samenstelling van de 
kascommissie.  

 
      10.   Reiskostenvoorstel 

Paul licht toe hoe het reiskostenvoorstel tot stand is gekomen en geeft aan dat het voorstel voor een proefperiode van 
één jaar is.  
Anthony Pors geeft aan dat het aan te raden is om in het voorstel op te nemen dat het bestuur beslist in onvoorziene 
voorvallen. Het bestuur is het hier mee eens. 
Anke Koopmans zou het fijn vinden als van alle docenten van de Ei-academie de reiskosten volledig vergoed worden. De 
voorzitter geeft aan dat, met uitzondering van zij die ver weg wonen, hieraan geen behoefte is bij de docenten. 
De meerderheid van de vergadering stemt in met het voorstel, met aanvulling van de opmerking van Anthony Pors. 
 

     11.   Begroting 2019 en toelichting 
De penningmeester licht het een en ander toe uit de begroting. 
Edwin van Baar licht de aanschaf toe van de fuseepers en de huur van de brug bij Esprit Cars. 
Steven Doolaars vraagt zich af of er geen Ei-flyes moeten komen. Jim vd Put geeft aan dat alle suggesties welkom zijn op 
pr@eendeei.nl. 
De post ‘bestuur’ is hoger begroot in verband met het verwachte beroep op de reiskostenregeling. 
Een AED is geschonken door Jannetje. Dus hiervoor zijn geen kosten opgenomen. Wel voor onderhoud en voor een 
cursus voor vrijwilligers. 
Voor 2019 is een positief resultaat begroot van 5.843 euro. 
De vergadering stemt in met de begroting. 
 

   12.  Samenwerking 2CVclub en EEEC 
Pieter licht toe wat het oorspronkelijke idee was van de samenwerking en dat dit in de praktijk tegenvalt. Enerzijds 
doordat er weinig animo is om aan elkaars activiteiten mee te doen, anderzijds doordat het niet mogelijk blijkt te zijn om 
gebruik te maken van het magazijn van de EEEC.  
Paul van der Veen vraagt zich af of er een soort van ‘bij-lidmaatschap’ kan komen voor Ei-leden die toch onderdelen bij 
het EEEC willen kopen. 
Jurgen vraagt of de samenwerking met de clubs in stand moet blijven. Het bestuur vindt dat er geen reden is om de 
samenwerking, hoe beperkt ook, op te zeggen. 
Anke Koopmans wil weten of de EEEC ook ritten organiseert. Pieter geeft aan dat dit het geval is.  
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Jan vd Velde vraagt of er ook een samenwerking is met de Ami-vereniging en de Dyane-vereniging. Paul geeft aan dat dit 
niet het geval is, maar dat hij zal vragen of de beide verenigingen dit najaar bij het overleg tussen de EEEC, 
2CVNederland en ‘t Ei aanwezig willen zijn. 
 

13. Rondvraag 
Ronald heeft geconstateerd dat er in de binnenstalling auto’s staan die in slechte staat verkeren en daar waarschijnlijk al 
enige tijd staan. Hij vraagt zich af of er een regeling is voor deze langstallers. Pieter zegt dat er geen regeling bestaat, 
maar dat enkele langstallers onlangs zijn aangeschreven met de vraag wat hun plannen zijn met de auto. 
 
Anke Koopmans vraagt of er gedacht is aan verhuurtermijnen, bijvoorbeeld om de stalling per jaar te verhuren. 
Paul geeft aan dat er op dit moment geen wachtlijst is en roept iedereen op die een stallingsplek wil hebben zich via de 
site aan te melden, zodat er een goed beeld komt van de behoefte aan stalling. 
 
Edwin Nuij vraagt zich af of er niet een presentielijst voor de ALV moet zijn. Volgens de voorzitter is dit niet noodzakelijk. 
 
Paul van der Veen heeft enkele vragen over de verduurzaming van het Ei. Hij geeft aan dat er eigenlijk een lekbak onder 
het vat met ontvetter moet komen. Tevens vraagt hij of het afval op het Ei niet beter gescheiden kan worden. Het 
bestuur gaat hierover nadenken. 
 
Met betrekking tot een eventuele verhuizing van het Ei geeft Frans een kleine toelichting. Voorlopig lijkt het gebied 
waarin ‘t Ei ligt geen prioriteit te hebben in de ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de buurman, de chocoladefabriek De 
Baronie, neemt op dit moment geen initiatief voor een andere ruimtelijke indeling. 
 

14.  Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 13.00 uur de vergadering 

 
 

15.  Trekking loterij 
Jurgen is de gelukkige en heeft het winnende lootje en is daarmee de winnaar van een waardebon, te besteden bij het 
magazijn. 

 


