Notulen Algemene Leden Vergadering VAG ’t Eendeëi 20 November 2021.
Aanwezig: het gehele bestuur en 10 leden.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet allen welkom bij deze algemene ledenvergadering. De 1,5 meter regel moeten we nog
handhaven. Sinds 2020 is er 2 keer per jaar een ALV . Een keer over de begroting van het komende jaar en
een keer over de verantwoording van het afgelopen jaar. Deze ALV gaat over de begroting voor 2022.
Er zijn geen andere mededelingen.
2. Corona maatregelen.
De Corona maatregelen die afgekondigd zijn, hebben ook consequenties voor het Ei. Omdat wij een horeca
vergunning voor de bar hebben zijn wij verplicht bij binnenkomst van het gebouw te controleren op QRcode. Wij willen echter niet voor politieagent spelen, niet in discussie gaan met leden over de verplichtingen
van het Ei ten aanzien van overheidsregels en wij gaan dus de bar sluiten. Daardoor hoeft er niet op QR code
gecontroleerd te worden. Wij zijn dan een gewone winkel met een ander Corona –regiem. Wel 1,5 meter
afstand en mondkapje, maar geen QR controle.
Voor de box zijn er 2 plekken beschikbaar. Wie gereserveerd heeft kan daar dan werken met maximaal twee
personen. Voor wie op zaterdag wil werken: laat het even weten via de mail. Hedenavond zal er een ei-mail
met deze strekking uitgestuurd worden.
3. Notulen ALV 2020
Na een korte leespauze worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. De penningmeester merkt
desgevraagd op dat wij als vereniging geen winstoogmerk hebben en dat het behalen van een voordelig
saldo over 2020 een positieve bijkomstigheid is, nu dit als gevolg van lagere kosten is, die wij door de Corona
maatregelen gemaakt hebben.
4. Begroting 2022
De begroting wordt puntsgewijs doorgenomen.:
Huisvesting:
Box:

Over dit begrotingsonderdeel zijn geen vragen of opmerkingen.
Over dit begrotingsonderdeel zijn geen vragen of opmerkingen,

Bar:

Een van de leden die ook in het magazijn werkt op zaterdag merkt op dat het verstrekken
van strippenkaarten veel administratieve handelingen vraagt. Hij adviseert om bij
evenementen vooraf al een aantal kaarten “gebruiksklaar” te maken, zodat uitgifte dan
sneller gaat.

Magazijn:

Doordat er nu met pin betaald wordt, is het administratieve proces vereenvoudigd en
daardoor voor de vrijwilligers eenvoudiger geworden. Wij stappen per heden over naar Pin–
only, want de pin-proef is een succes gebleken.
Begin 2020 is de magazijn computer vastgelopen. Dankzij hulp van Tino en zijn zoon is dat
probleem weer verhopen. Op dit moment wordt er onderzocht of wij kunnen overstappen
naar een cloud oplossing voor ons magazijn systeem, waarin de inkoop administratie en (bij
voorkeur ook) het pinnen geïncorporeerd worden in het nieuwe pakket. Dit lijkt een
aantrekkelijke oplossing voor het magazijn, maar is ook veel duurder dan de huidige opzet.
Een van de leden merkt op dat de uitgifte van strippenkaarten vereenvoudigd zou moeten
worden, nu moeten hiervoor nog 2 bonnen aangemaakt worden.
Er is geen principiële afwijzing tegen het inkopen van materiaal bij derden, zoals door een
der leden gesuggereerd wordt. Het vraagt op dit ogenblik echter zoveel extra administratieve
handelingen, dat wij ervoor gekozen hebben dit vooralsnog niet te doen.
Vraagpunt blijft hoe de aankoop van 2e hands materiaal geregeld kan worden. De inkoper
heeft niet de mogelijkheid dit geld voor te schieten. Het bestuur beraadt zich nog over dit
punt.

Stalling:

Over dit begrotingsonderdeel zijn geen vragen of opmerkingen.

Cursussen:

Hopelijk kunnen we in 2022 alle cursussen geven die gepland zijn. Door Corona zijn er veel
aanmeldingen en is er een wachtlijst. Zij die zich in het verleden aangemeld hebben en op de
wachtlijst geplaatst zijn krijgen met voorrang een mailtje gestuurd om hun aanmelding te
bevestigen.
Naar aanleiding van de vraag of er voor het puntlassen niet een zwaardere zekering nodig is,
zegt Paul dat hij dat kortgesloten heeft met Angelina en die heeft aangegeven dat het niet
nodig is. Mochten er zich onverhoopt toch problemen voordoen dan zal er actie
ondernomen worden.

Publiciteit:

De kosten voor drukwerk en verzenden van de kranten zijn hoger geraamd dan in
voorgaande jaren omdat de papierkosten hoger zijn.

Evenementen: Door corona is er onzekerheid of de geplande evenementen in 2022 door kunnen gaan. Een
van de leden vraagt waarom er geen herfstweekenden meer georganiseerd worden. Dat
komt omdat er nagenoeg geen animo voor was. De evenementen commissaris zal dit
alsmede het Hemelvaart weekend bespreken in de evenementen commissie. Voorkomen
moet echter worden dat we evenementen organiseren waar geen behoefte aan is.

Bestuur:

Hoewel er inmiddels een tweede rekening beschikbaar is, ontkomen wij er niet aan om rente
aan de bank te gaan betalen ipv te ontvangen. Dit komt omdat er rente betaald moet
worden, indien het banksaldo een bepaalde grens overschrijdt.

Per saldo wordt er over 2022 een klein voordelig resultaat van €2.812 verwacht. De begroting wordt door de
ledenvergadering goedgekeurd.
5. Evaluatie Pinbetalingen en besluit.
Bij de begrotingstoelichting is de evaluatie van de Pinbetalingen aan de orde geweest. Het betalen met de
PIN wordt tot standaard verheven. Contant geld wordt niet meer geaccepteerd. De ALV gaat hiermee
akkoord.
6. Rondvraag
Op de vraag of het bestuur bekend is met de WBTR-wetgeving, geeft Paul aan dat dit punt in het bestuur
besproken is. Deze wet moet leiden tot betere controle over de financiën en meer transparantie naar leden
van stichtingen. De eventuele aanpassingen moeten in de statuten verwerkt worden. We hebben nog geen
actie ondernomen want we hebben tot 2025 de tijd. Uiteraard zal de statutenwijziging t.z.t. in de A.L.V. aan
de orde komen. Een van de leden geeft aan dat er in het verleden een werkgroep was om de
statutenwijziging voor te bereiden. Hij vraagt of er voor de komende wijziging wederom een werkgroep
opgericht wordt. Het bestuur is voornemens de statutenwijziging zelf ter hand te nemen (in samenspraak
met een notaris) en aan de ALV voor te leggen.
Op de vraag of er nog nieuwe informatie is mbt de huisvesting, geeft Willem aan dat wel helder is dat we
ooit van onze locatie weg moeten. We hebben een jaarcontract, dus de kans dat dat contract beëindigd
wordt is reëel. Wij zitten nu 6 jaar op deze locatie en het zou zo maar kunnen dat we de langste tijd hier
gehad hebben. Het bestemmingsplan voor deze locatie wordt naar verwachting eind 2022 of begin 2023
gewijzigd.
Naar aanleiding van de vraag of er iemand beschikbaar is voor het geven van de AED-cursus, zegt Diane dat
ze iemand kent van de reddingsbrigade die dit soort cursussen geeft. Ze zal navraag doen of deze persoon de
cursus ook bij ons kan geven.
Een van de leden vraagt of mensen met naam en toenaam op de site vermeld moeten worden. Misschien
moet overwogen worden om dit alleen op een voor leden afgeschermd deel van de site te vermelden. In het
kader van de privacy moeten leden in ieder geval toestemming geven dat hun naam vermeld wordt. Er zijn
ook leden die zeker niet met naam en toenaam genoemd willen worden. Het bestuur pakt dit op.
Een van de leden is de mening toegedaan er op het terrein enkel A-types geparkeerd mogen worden. Deze
mening wordt echter niet breed gedeeld door de ALV.

12.7.
Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 12.07 uur de vergadering.

