
 
 

 

 

Bestuursverslag VAG ’t Eendeëi 2022 

Algemeen 

Gelukkig heeft in 2022 corona ons geen parten meer gespeeld. Een jaar waarin we weer op een 

normale manier onze activiteiten hebben kunnen doen. Velen hebben hier ook weer dankbaar 

gebruik van gemaakt, iedereen herkende elkaar gelukkig nog en de draad is weer opgepakt.  

Leden en administratie 

In 2022 mochten wij 27 nieuwe leden en 2 donateurs verwelkomen. Ook hebben wij van 14 leden 

afscheid genomen In totaal hadden wij op 31 december 2022   394 leden en 46 donateurs.  

Evenementen. 

Zolang de Eend bestaat, bestaat het fenomeen Toer- en Puzzelritten, met soortgenoten en 

geestverwanten gezellig er op uit en op avontuur. Zo konden we dit jaar weer onze traditionele rit 

“Operatie Nachtvlucht” rijden. Eind maart wordt de klok verzet en dus deze rit gereden.  

Ook de Zomertoer kon verreden worden en gelukkig was het weer ons dit jaar wel goedgezind. 

Kapjes open en genieten maar. 

Het Ei-feest kon in september met mooi weer worden gehouden. Een hapje, een drankje, een d.j. 

kofferbakverkoop en dit jaar een geweldig optreden van de Franse chansonnier Olivier Faivre. Het 

was Olivier zijn eerste publieke optreden en hopelijk niet zijn laatste. Chapeau voor Olivier. 

 

Publiciteit 

Het clubblad en de jaarkalender 2022 zijn ook dit jaar weer bij de leden in de bus gevallen. Van 

hieruit een extra pluim wederom aan Jim en de vaste redacteuren die ons clubblad al weer vele jaren 

vol schrijft, vorm geeft en zorgt dat deze op tijd bij jullie is 

Magazijn 

Vorig jaar melden we dat de oriëntatie naar nieuwe cloud magazijnsoftware in volle gang was. 

Uiteindelijk heeft de zoektocht geleid tot de aanschaf van MPLUS-kassa. Een online programma met 

veel mogelijkheden, ook vanuit huis is deze software te benaderen. Het programma moest natuurlijk 

worden gevoed met veel data/informatie en worden toegesneden op Ei-gebruik. Kortom, er is veel 

werk verricht en een pluim voor Willem Kervers is op zijn plaats. 

 

 



 
 

 

Box 

In 2022 kon er weer volop gesleuteld worden in de box. Het moet vermeld dat de boxreserveringen 

wat achter bleven in vergelijking met voorgaande jaren. De zeecontainer die we In 2020 aangeschaft 

hebben is het afgelopen jaar ingericht en gebruiksklaar gemaakt. De nieuwe boxploeg is voortvarend 

aan het werk gegaan met het opnieuw indelen van de kasten voor het bijzondere gereedschap. 

Ei-academie  

Het is fijn dat er nog altijd dankbaar gebruik wordt gemaakt van het cursusaanbod. Ook het 

afgelopen jaar heeft de Ei-academie weer de nodige Eendologen afgeleverd. Alle cursussen voorzien 

nog steeds in een behoefte. Een van de laatste nieuwe cursussen is “solderen”. Er was veel 

belangstelling, dus deze cursus krijgt een vast plaatsje in het cursusprogramma. 

 

 Huisvesting 

In het voorjaar en najaar hebben we onze traditionele klusdagen kunnen uitvoeren. Schoonmaken, 

repareren, opruimen zijn zo de vaste ingrediënten voor de klusdag. Het zijn altijd gezellige dagen met 

een verzorgde lunch en een drankje toe.  

Op de achtergrond speelt natuurlijk nog steeds het feit dat wij ‘een keer’ weg moeten uit de van 

Helmontstraat. Er zijn gesprekken geweest met diverse afdelingen van de gemeente Rotterdam. Er 

moet vermeld dat tot stand brengen van deze gesprekken verlopen als stroop. Wij staan duidelijk 

niet bovenaan het lijstje van de gemeente. De gesprekken verlopen wel in een goede sfeer maar 

concreet zijn we in 2022 niets wijzer geworden. Het bestemmingsplan voor het gebied waar het 

Eendeëi ligt zal naar verwachting in 2023 gewijzigd worden. Wanneer er concreet nieuws valt te 

melden zullen wij dat uiteraard doen. 

Bar 

De bar, onze sociale ontmoetingsplaats, is altijd op de zaterdagmiddag geopend. Met de 

strippenkaart voor de consumpties in de hand kan iedereen met elkaar van gedachten wisselen over 

een technisch probleem of natuurlijk gewoon elkaar even bijpraten.  

Tenslotte ook dit jaar weer een woord van dank aan alle Ei-vrijwilligers die zichtbaar en onzichtbaar 

het vele werk binnen onze vereniging op zich nemen. Laten we hopen dat 2023 onze vereniging weer 

de ontmoetingsplaats blijft voor alle eenden liefhebbers in de nabije en verre omtrek van Rotterdam. 

 


