
 
 

 

 

Notulen Algemene Leden Vergadering VAG ’t Eendeëi 26 juni 2021. 

Aanwezig : het gehele bestuur en 15 leden (zie bijlage). 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet allen welkom bij deze algemene ledenvergadering. “Nog de beste wensen voor het 

nieuwe Jaar” en wat goed dat we weer bij elkaar kunnen komen. De 1,5 meter regel moeten we nog 

handhaven. Voortaan zal  er 2 keer per jaar een ALV plaats vinden. Een keer over de begroting van het 

komende jaar en een keer over de verantwoording van het afgelopen jaar.  Deze ALV gaat over de 

verantwoording over 2020. 

 

Er zijn geen andere mededelingen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld, geen aanvullingen. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Goedkeuring notulen ALV 2020 

Na een korte leespauze zijn er vanuit de leden geen vragen of opmerkingen. De notulen worden 

goedgekeurd en vastgesteld. 

 

5. Bestuursverslag 2020 

Het bestuursverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Een van de leden geeft het bestuur een 

compliment over de layout en opmaak van het bestuursverslag. 

 

6. Financieel verslag en toelichting 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag over 2020. Over 2020 hebben we een 

voordeel van ca. € 7.500. Het is bemoedigend dat ondanks Corona onze vereniging wederom gegroeid is. 

 

Huisvesting 

Op de vraag hoelang we nog in dit pand mogen blijven geeft de penningmeester aan dat we formeel een 

jaarcontract hebben, dat stilzwijgend per jaar wordt verlengd en dat er op korte termijn geen 

ontwikkelingen te verwachten zijn, waardoor we op korte termijn ons pand moeten verlaten. Op de langere 

termijn maakt dit pand deel uit van de gebiedsontwikkeling M4H. Het lijkt erop dat de ontwikkeling van de 

Keileweg vooralsnog voorrang heeft. 

Vraag is of wij ons nu proactiever moeten opstellen, met als kans dat we slapende honden wakker maken. 



 
 

 

 

Een van de leden vraagt of we ons niet moeten profileren als een culturele club waardoor er meer subsidie 

mogelijkheden zijn. Dit zal echter een omslag voor onze vereniging zijn,. Vooralsnog zijn wij een club van 

(sleutel)vrienden van de 2cV, terwijl subsidie niet het knelpunt is. 

 

Op de vraag waarom de kosten van de nutsvoorziening hoger waren dan begroot, terwijl je verwacht dat er 

in Coronatijd minder energie gebruikt is, meldt de penningmeester dat de hogere energie kosten het gevolg 

zijn van de afrekening over 2019, die in 2020 heeft plaats gevonden. 

De afrekening 2020, die naar verwachting lager zal zijn dan de bevoorschotting, vindt pas plaats dit jaar en 

zal dus in de verantwoording over 2021 terug te vinden zijn. 

  

7. Verslag Kascommissie 

Dit jaar vormden Paul van der Veen en José Oortwijn de kascommissie. Paul geeft, mede namens José aan 

dat de controle dit jaar digitaal heeft plaats gevonden. Er zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De 

ALV keurt vervolgens het “Overzicht uitgaven en inkomsten 2020`` goed en verleent vervolgens decharge 

aan het bestuur. 

 

8. Benoeming Kascommissie 

Voor komend jaar vormen Paul van der  Veen en  Dirk Jan Dekker de kascommissie. Angelina Loef is reserve.  

 

9. Magazijn, voortgang en pinbetalingen. 

In 2020 heeft Evert aangegeven dat hij wil stoppen met zijn taak als magazijnbeheerder. Begrijpelijk want hij 

heeft deze functie vele jaren vervult. Zijn functie invullen was geen gemakkelijke opgave. Er zijn meerdere 

bijeenkomsten geweest met mensen die een deel van de taken van Evert willen overnemen.  Uiteindelijk is 

de volgende oplossing gevonden: 

 

Verkoop materiaal:  Vanaf begin juli zijn op zaterdagmiddag 2 personen aanwezig. Een met ervaring en 

één nieuwe. Zij zullen ondersteund worden en zo nodig verder ingewerkt worden. 

Inkoop materiaal:  Guido, Sjaak en Willem  gaan de bestellingen en de voorraad bijhouden. 

De 2e hands spullen:  Deze worden door Jeroen en Peter beheerd. 

De verkoop blijft via het magazijn lopen. Van een aantal (courante) gebruikte 

onderdelen zal in het magazijn een voorraad worden aangehouden. Voor de overige 

onderdelen geldt dat deze een week later klaar zullen liggen, mits voorradig 

natuurlijk. 

Pinbetalingen:  Vanaf begin juli kan er met de pin betaald worden. Pinapparaat en telefoonlijn zijn 

aanwezig. De computer is vervangen.  

Cash-betalingen leveren een dubbele (dus extra) administratie op, maken dat de 

magazijn medewerkers met (veel) geld over straat moeten en dat zij het geld op de 



 
 

 

bank moeten afstorten.  Dit maakt dat het bestuur streeft naar een cash-loos 

magazijn. 

Tot aan de ALV van november wordt er een proef gehouden, waarbij in principe 

gevraagd wordt elektronisch te betalen (via pin of doormiddel van overboeking ter 

plaatse). Deze proef wordt in de ALV geëvalueerd en dan pas wordt er een definitief 

besluit genomen over het al dan niet afschaffen van cash betalingen op het Ei.   

Aan de bar kan alleen middels een strippenkaart afgerekend worden. De 

strippenkaart kan in het magazijn gekocht worden. Wel heeft de bar commissie een 

oplossing beschikbaar voor bij uitzondering cash-betalingen. Aan de bar zal 

gedurende de komende periode een krapper assortiment verkocht gaan worden 

vanwege de onzekerheid rond Covid-19.  

 

Dank aan Jim voor zijn mooie ontwerp van de strippenkaart. 

 

Een van de leden wijst het bestuur er op dat er in het verleden 2 keer eerder een poging is gedaan om met 

een strippenkaart te werken. Beide pogingen zijn destijds mislukt. Ook de strippenkaart zal in de komende 

ALV van november  geëvalueerd worden. 

 

10. Extra agendapunt   

De voorzitter wil graag een extra punt aan de vergadering toevoegen, namelijk de benoeming van Evert 

Burger tot erelid van de vereniging. Hij memoreert de vele verdiensten van Evert voor de vereniging. Hij is 

sedert 1984 lid van onze club en heeft vele functies vervult. De laatste 7 jaar was hij magazijnbeheerder, een 

klus die hem 2 dagen per week werk kostte.  

Gelet op dit alles stelt hij de ALV voor, Evert te benoemen tot erelid. Dit voorstel wordt met algemene 

stemmen en flink applaus aanvaard.  

De voorzitter overhandigt hem de bijbehorende oorkonde en een aantal cadeaus. In zijn dankwoord geeft 

Evert aan dat hij altijd met veel plezier zijn magazijnbeheerdersfunctie vervult heeft, maar dat het nu tijd is 

dat anderen zijn werk voortzetten. Hij blijft actief binnen de club, maar in een wat losser verband. 

 

11. Rondvraag 

Roel wil graag een punt naar voren brengen, maar de voorzitter geeft aan dat hij dit punt (waarvan hij de 

inhoud kent) in een apart tweegesprek wil behandelen.  

 

Hans vraagt of er nog een herhalingscursus voor de AED komt. Deze cursus wordt in de cursusplanning 

opgenomen. 

Dirk Jan wil zich graag opgeven als vrijwilliger bijvoorbeeld voor het magazijn 

Dianne meldt dat zij vandaag boodschappen gedaan heeft, zodat begin juli de bar weer open kan. Het 

favoriete bier was niet aanwezig, dus voorlopig moeten we het doen met een ander merk. 



 
 

 

  

12. Sluiting  

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

Presentielijst ALV 26 juni 2021 

Dirk Jan Dekker 

Paul van der Veen 

Monique van Nikkelen Kuijper 

Roel Pijl 

Hans Wijers 

Evert Burger 

Guido La Croix 

Edwin Nuij 

Jim van der Put 

Sjaak van Oudenaarde 

Dianne Kruis 

Angelina Loef 

Marga Doolaar 

Jet van den Berg 

Hans v d Hoff 

Complete bestuur 

  



 
 

 

 


