
 

 

CONCEPT! 

Notulen van de ALV van Vereniging de alternatieve garage ’t Eendeëi van 19 november 2022 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet allen welkom bij deze algemene ledenvergadering. 
Aanwezig zijn 4 bestuurders en 9 leden. 
Willem is afwezig door zijn nare val en ligt momenteel in het ziekenhuis. 
 
2. Notulen ALV d.d. 26 febr. 2022 
Na een korte leespauze worden de notulen van 26 februari 2022 goedgekeurd. 
 
3. Concept begroting 2023 
Jos heeft dit jaar voor de eerste keer een concept begroting gemaakt. 
In de bijbehorende toelichting wordt duidelijk gemaakt hoe het bestuur tot dit concept is gekomen. 
Jos wil daarbij nog aanvullen dat er drie belangrijke aandachtspunten zijn, te weten: 
- De te verwachten hoge energierekening. (Ook de vereniging heeft een bedrag gekregen van €190) 
  Ons energiecontract loopt af in maart 2023. 
- Het gebruik van de box bleef in 2022 duidelijk achter. Wat brengt 2023? 
- De bijdrage van de cursussen is iets omhooggegaan. 
Een lid vermeld dat er behoorlijk wat energie bespaart kan worden door de tl-balken te vervangen 
door led-tl-balken, het scheelt zeker de helft. 
Ook kan er bespaard worden op apparaten die onnodig aanstaan, zoals koelkasten en vriezers. 
Een lid oppert dat we dit wellicht kunnen opvangen met een verhoging van de contributie. 
De voorzitter stelt voor om komend jaar te kijken wat er precies gaat gebeuren, de vereniging is 
vermogend genoeg om een eerste klap op te vangen. Naar aanleiding daarvan kunnen we een plan 
maken voor het jaar daarop. 
Dit plan wordt geaccepteerd en ook de begroting voor 2023 wordt door de ALV goedgekeurd. 
 
4. Statuten, huishoudelijk reglement, privacyreglement. 
De voorzitter legt uit waarom we de statuten, het huishoudelijk reglement en het privacy 
protocolbeleid hebben aangevuld en veranderd. (Zoals al was aangekondigd in de vorige ALV) 
Door de invoering van de WBTR wet. (De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
De wet vereist dat onder andere het volgende goed is vastgelegd in de statuten: positie en plichten 
bestuursleden, financieel beleid en goedkeuring van uitgaven, regels omtrent 
belangenverstrengeling, aansprakelijkheid van bestuursleden, procedures bij uitgaven en dergelijke. 
Onze statuten zijn nog niet klaar voor die wet. 
Het bestuur heeft een concept gemaakt en die op de website gezet, we lopen de veranderingen 
tijdens deze ALV door en worden nog aangevuld met feedback van de aanwezige leden. 
 
Statuten: 
Een verkorte opsomming wat er door de ALV is toegevoegd, voor de complete tekst, zie de website. 
 
- Het briefhoofd moet, net als de correcte schrijfwijze van de vereniging, ook worden veranderd. 
- art1. Aanhalingstekens moeten eruit. 
- art2. Naam moet zijn: merk Citroën type deux chevaux. 
- art4. Waarom moet een lid in bezit zijn van een rijbewijs? Dit moet eruit. 
- art16. lid1: taalkundig moet er staan: ten minste, en niet tenminste 



 

 

- art18 lid1tm6 zijn de regels die zijn toegevoegd i.v.m. de WBTR 
- art18. lid 6, vervang het woord defungeert””  in “niet goed functioneert” 
- art21. lid1a: de jaarlijkse contributie van de leden 
 
De voorzitter legt de gang van zaken uit aangaande de veranderde statuten. 
Deze moeten naar de notaris, het kan zijn dat de notaris wat veranderingen wil qua tekst en de 
voorzitter vraagt dan of de ALV zijn goedkeuring geeft om daarmee akkoord te gaan. 
Mochten er echte veranderingen zijn qua inhoud, dan komen de statuten natuurlijk eerst weer via de 
ALV om goedkeuring te krijgen.  
De ALV is akkoord met het voorstel van de voorzitter. 
 
Huishoudelijk Reglement: 
In het HHR zijn wat minimale verandering, we lopen ze door: 
- art2 lid4. “lidmaatschapskaart” veranderen in “ledenpas” 
- art15. lid 4. Toch weer toevoegen: Bij verhindering van de voorzitter neemt een ander bestuurslid 
zijn taken over. 
- art 35 veranderen in 36 
 
Privacy Protocolbeleid: 
De ALV stelt voor dat er een verwijzing in het HHR komt naar het privacy protocolbeleid, met een 
verwijzing naar de AVG.  
 
 
5. Bestuurslid Techniek 
Willem is drukdoende geweest om een nieuw kassa systeem te implementeren voor het magazijn. 
Samen met de taken van de andere commissies is dit voor Willem allemaal veel te veel werk. 
Willem treedt nu terug, na 3 jaar bestuurslid techniek te zijn geweest, waardoor er nu een vacature 
is in het bestuur. 
Willem gaat zich de komende tijd bezighouden met het magazijn, want hij wil zich graag inzetten om 
het magazijn met het nieuwe systeem goed in de steigers te zetten. 
Het bestuur is drukdoende geweest om een vervanger te zoeken voor Willem. 
We hebben Leo Leenders bereid gevonden om zich te gaan oriënteren voor deze taak. 
Leo is nog maar net lid van de vereniging en wil graag eerst de mensen en de vereniging leren 
kennen, en niet meteen in het diepe worden gegooid. 
Leo gaat eerst eens kijken hoe alles in de box geregeld is, daar is binnenkort een overleg over met 
de boxmensen. 
Als alles naar wens verloopt kunnen we Leo hopelijk in het voorjaar voordragen als bestuurslid. 
 
Tot die tijd gaan we door met een bestuur van 4 mensen. 
 
 
6. Rondvraag 
Een lid vraagt zich af of er nog nieuws is omtrent de toekomst van onze huisvesting. 
De voorzitter legt uit: 
We hebben deze accommodatie gekregen voor ongeveer 10 jaar, we huren dit pand, maar eigenlijk 
is het een soort antikraak, We hebben een opzegtermijn van een jaar. 
Omdat er nog niets duidelijk is is het erg lastig maar proberen we wel proactief bezig te zijn. 
 



 

 

Er is contact geweest met M4H, maar er is eigenlijk nul kans op een plek in dit gebied, het wordt 
allemaal commercieel en dat kunnen we niet betalen. 
Er is contact geweest met de wijkplanner, en die heeft na een lang verhaal het advies gegeven om 
zelf rond te gaan rijden en een geschikte plek te zoeken, dit was dus zinloos. 
Er is contact gezocht met de gebiedsmarinier van Delfshaven, maar de mogelijkheden in bijv. de 
Spaanse Polder zijn er niet. 
We hebben de politiek aangeschreven: Leefbaar Rotterdam, Denk en VVD hebben niet gereageerd, 
D66 wel, die zijn hier op locatie geweest en snapt onze zorgen, zeggen erachteraan te gaan, maar 
daar is nog geen terugkoppeling op gekomen. 
Het lid vraagt, hoe zit het met de buren en de anderen in de buurt. 
Daar is inderdaad ook contact mee gezocht om eventueel krachten te bundelen, maar dat is ook op 
niks uitgelopen. 
Het lid wil ook nog aanvullen dat het niet verstandig is om langdurige investeringen te doen in het 
pand, zoals bijvoorbeeld voor energie in verband met de opzegtermijn, daar kan iedereen zich in 
vinden. 
Een lid vraagt zich af of de sterk vervuilde grond alles zou kunnen tegenhouden, maar dat lijkt voor 
de ontwikkelaars geen probleem te zijn om het gebied op de schop te gooien. 
Jos vult nog aan dat hij het positief vindt klinken dat de politiek nog niet echt op de hoogte lijkt te zijn 
van deze plannen en hoopt daarom dat het nog wel even kan duren voordat er echt iets gaat 
gebeuren. 
 
 
7. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng in deze uitzonderlijke gezellige   
algemene ledenvergadering en sluit deze om 12 uur precies. 


