Toelichting Agenda ALV
10. Benoeming bestuursleden/verkiezingen
Algemeen:
Frans van Wittmarschen is de afgelopen 6 jaar de penningmeester geweest van ’t Ei. Nu, na 2
termijnen van 3 jaar, is Frans niet herkiesbaar voor een nieuw termijn. Frans wordt natuurlijk
hartelijk bedankt voor het werk wat hij heeft verricht.
Binnen het bestuur heeft Jos Simons (onze huidige secretaris) een financiële achtergrond en is bereid
om het penningmeesterschap op zich te nemen. Dat is natuurlijk fijn, maar het secretariaat dan?
Aan Saskia Albert is gevraagd of zij zich verkiesbaar wil stellen voor een bestuursfunctie. Saskia wil
dat en zal, indien zij wordt gekozen, secretaris van de vereniging worden. Saskia stelt zich hieronder
zelf voor:
Saskia Albert:
Toen mijn zwager in 2008 overleed, kreeg ik een van zijn eenden, ik was verliefd.
Van Ens naar Den Haag gescheurd met maar 1 keer pech, en maar 1 keer per ongeluk in zijn achteruit
willen wegrijden, haha, wat een lol vanaf dag één!
Mijn zwager was bezig om hem in originele grijze staat te herstellen, maar ik had andere plannen, de
eend moest zwart. Toen hij na jaren dienst eenmaal schrikbarend was afgekeurd heb ik mijn huidige
eend gekocht. Om nooit meer afstand te hoeven doen van een dierbaar eendje had ik besloten dat ik
al het onderhoud zelf ging doen. Zo kwam ik via via bij het ei terecht, een warm bad!
Wat een kennis en liefde voor mens en eend!
Naast mijn drukke werk als juffrouw en IT’er, moeder van 4 volwassen kinderen en al een jaar oma
van een kleinzoon, vind ik ook nog tijd voor al mijn passies, waar de eend natuurlijk met kop en
schouders bovenuit steekt!
Na de cursus eendologie durf en doe ik al veel meer zelf en ik kan me altijd beroepen op de
behulpzame mensen bij het ei, een fijn gevoel. Want wat is het leuk dat je je eend helemaal zelf
onder controle hebt!
Toen mij werd gevraagd om de secretaris taak op me te nemen, hoefde ik niet lang te denken, ik doe
graag wat voor deze geweldige vereniging vol met lieve mensen!

Tot ziens bij ‘t Ei !

Saskia

Paul Otto:
Ook voor Paul zit het termijn van 3 jaar erop. Paul stelt zich verkiesbaar voor een nieuw termijn.
Wel wil Paul vermeld hebben dat, indien hij wordt herkozen, dit zeker zijn laatste termijn als
bestuurslid zal zijn.
Zie ook: Statuten VAG ’t Eendeëi, artikel 16, lid 3.

