
 

 

 

Concept notulen algemene leden vergadering 25 februari 2023 

Aanwezig: het voltallige bestuur en 17 leden. 

 

Agenda ALV 
1.Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen buitengewoon welkom. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
*een lid vraagt of er een punt over de Citro Classica kan komen, de voorzitter stelt voor om 
vragen hierover te stellen tijdens de rondvraag, dat vindt het lid prima. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 
4. Goedkeuring notulen ALV 2022, (d.d. 19 november 2022) 
Na een korte leespauze zijn er geen opmerkingen op de notulen en zijn de notulen hierdoor 
definitief geworden. 
 
5. Bestuursverslag 2022 
Op het bestuursverslag is geen commentaar of aanvullingen. 
 
6. Financieel verslag 2022 en toelichting 
Jos wil voor de toelichting zijn dank uitspreken naar de vorige penningmeester, hij heeft de 
administratie gereorganiseerd en alles is zeer overzichtelijk en netjes. 
We sluiten het jaar af met een voordeel van €5000, Jos stelt voor om een deel van dat geld 
te gebruiken voor de energiebesparende maatregelen en de rest bij ons reserve te storten, 
niemand in de alv heeft daar bezwaar tegen. 
Jos merkt op dat er extra geld nodig was voor vergunningen voor de bar, die niet begroot 
waren. 
De balans staat niet op internet maar is wel ter inzage hier op het Ei. 
*een lid vraagt of wij geen negatieve rente hoeven te betalen, Jos merkt op dat wij dat 
inderdaad niet hoeven en dat hij heeft gehoord dat die rente binnenkort weer positief gaat 
worden. 
 
7. Verslag kascommissie / décharge bestuur 
De voorzitter dankt DirkJan en Angelina voor het prachtige epistel dat ze hebben geschreven 
voor de kascommissie. 
De kascommissie heeft leesrechten in het boekhoud programma waardoor zij alles kunnen 
controleren. 
De vorige penningmeester heeft in zijn reorganisatie een goed E-boekhoudprogramma 
geïmplementeerd en dat werkt heel prettig en overzichtelijk. De huidige penningmeester 
heeft het gebruik van het programma ook nog verder uitgebreid. 
De kascommissie concludeert dat het saldo van de bank overeenkomt met de balans. 
Doordat de consumpties tijdens bv cursussen en evenementen niet meer worden 
weggeschreven op de bar, lijkt het alsof de bar een slechte omzet heeft gehad. 



 

 

*een lid merkt op dat het in het verleden anders werd weggeschreven en dat het 
wegschrijven op de bar niet klopt. Daar ontstaat enige verwarring over, maar in ieder geval  
is iedereen blij dat het nu zo geregeld is. 
De cursussen sluiten ook af met een batig saldo. 
De kascommissie wil het bestuur complimenteren aangaande het beheer. 
 
De voorzitter verzoekt hierbij de kascommissie om décharge en dat krijgt het bestuur ook. 
De voorzitter bedankt de kascommissie. 
 
8. Benoeming kascommissie 
De voorzitter meldt dat Dirk Jan en Angelina nu 2 jaar de kascommissie zijn geweest. 
Eigenlijk is de kascommissie een alternerend team, waardoor er dus altijd een oud en een 
nieuw kascommissielid is, zodat er steeds kan worden doorgegeven wat de gang van zaken 
is. Dit is zo ontstaan door omstandigheden maar zeker niet wenselijk omdat er nu 2 nieuwe 
leden zouden moeten komen, dus de voorzitter vraagt aan beide leden of iemand bereid is 
om het nog een jaar te doen. 
Angelina geeft aan hier te weinig tijd voor te hebben, Dirk Jan zegt deze taak op zich te 
willen nemen. 
Aan de vergadering wordt gevraagd of iemand zich aanbied om deze taak komend jaar met 
Dirk Jan op zich te nemen, Pieter biedt zich aan. 
Als reserve wordt genoteerd: Frank. 
 
9. Stand van zaken ‘Huisvesting ’t Ei” 
In 2014 is ’t Ei gehuisvest op de van Helmontstraat, de boodschap was toentertijd, het zal 
voor ongeveer 10 jaar zijn, nu het bijna 2024 is, lijkt dit inderdaad te kloppen. 
Nu was de vraag, gaan we afwachten wat er op ons af gaat komen of stellen we ons pro-
actief op. 
Natuurlijk gaan wij niet afwachten, dus hebben we contact gezocht met de mensen van het 
M4H gebied, de boodschap was, jullie moeten weg, er is geen plek meer voor jullie. 
Als we al kunnen blijven, is dat op commerciële basis, maar dat zouden we nooit kunnen 
betalen, en waarschijnlijk ook niet willen. 
Ondertussen is het een lastig proces. 
De wijkplanner van het gebied gaf ons de geweldige tip om te gaan rond rijden in de buurt en 
aan te bellen om te vragen of er ergens plek voor ons is. 
Daarop hebben we de politiek aangeschreven die op dit moment deel is van het college. 
Alleen D66 heeft hierop gereageerd en zij zijn hier op ’t Ei komen praten. Wij hebben onze 
zorgen gedeeld. Zij hebben gezegd dit aanhangig te gaan maken en gaan kijken wat de 
mogelijkheden zijn. 
Zelfs na een herhaald verzoek heeft er verder geen andere partij gereageerd. 
 
In januari zijn we (weer) met de mensen van het M4H gebied om de tafel gaan zitten en zij 
waren ‘not amused’ dat we de politiek hadden ingeschakeld. Verder zijn het uiterst 
vriendelijke mensen en volgde hetzelfde gesprek als 1 ½ jaar geleden. 
Wij hebben geopperd dat we ook akkoord gaan met een stuk grond (tegen een schappelijke 
prijs) waar we zelf iets op kunnen bouwen, daar stonden ze positief tegenover. 
 
Eind deze maand horen we daar meer over. 
Het is een stroperige business. Wij zijn een brave vereniging die al 40 jaar bestaat, het kan 
niet zo zijn dat ze ons laten zitten. 



 

 

We hopen op een stuk grond, maar dan wel voor de lange termijn in verband met de 
investering die we daarvoor moeten doen 
*een lid vraagt of er enig idee is wanneer de slopershamer komt. 
Nee, we hebben in januari 2024 weer een afspraak met het team van M4H, zij konden/wilden 
verder niks zeggen over een termijn. 
 
Wat doen we nu, nu wachten we eerst af tot half maart, wie weet met wat voor plan/antwoord 
ze komen. 
Daarna kunnen we overwegen om de rest van de politiek te benaderen, wellicht kunnen we 
met 300 eenden op de Coolsingel gaan staan… 
 
*een lid vraagt of er een website is waar we informatie kunnen vinden. 
Ja de website van de M4H 
 
De voorzitter vermeld dat ook de antikraakbewegingen zijn aangeschreven, 5 maar liefst. 
Slechts 1 van hen heeft gereageerd en die kon mededelen dat er alleen verhuurd wordt voor 
de korte termijn. 
 
De voorzitter roept de hulp in van de leden om mee te denken naar een oplossing 
 
* een lid vraagt of we een idee hebben hoeveel m2 we nodig zouden hebben. 
De voorzitter zegt dat we nu een stuk royaler zitten dan voorheen, perfect eigenlijk. 
 
Als iemand een stuk grond weet zou dat al goed kunnen helpen. 
Een hut om daar op te zetten kost rond de €35000. 
 
*een lid zegt dat de HY club ‘le Camion’ een mooie loods heeft. 
*een lid zegt dat het wellicht handig is als we omliggende gemeenten contacten. 
De voorzitter vult aan dat we geen postzegelvereniging zijn, maar een vereniging met 
vervuilende auto’s en dat de kans groot is dat niemand daarop zit te wachten. 
*een lid zegt dat we een hobby vereniging zijn. 
*een lid werkt bij de gemeente Westland hij zou eens kunnen informeren bij Totalus 
(leegstandsbeheer). 
Hij zegt veel ‘warme contacten’ te hebben, ook o.a. bij de TU in Delft, die is een behoorlijke 
grootgrondbezitter en aangezien we een club zijn die gestoeld is op techniek zouden we 
daar best een kans kunnen maken. 
Hier gaan we over praten. 
 
10. Stand van zaken “Nieuwe statuten ’t Eendeëi. 
De nieuwe statuten staan, zoals vermeld in de vorige ALV op de site. Niemand heeft hier 
verder reactie op gegeven. 
De notaris heeft wel nog een toevoeging gedaan die nodig was voor de WBTR, die staat in 
het geel gemarkeerd. 
Is iedereen het daarmee eens? Besluit: JA, akkoord. 
* een lid vraagt wie een bestuurder ontslaat. Daar komt niet echt een antwoord op, maar 

(noot van de secretaris:) uit artikel 17 lid 1 blijkt, dat dit de ALV is. 
* een lid vraagt wie gaat er tekenen. 

De notaris, op basis van een volmacht van het bestuur om de statutenwijziging verder 
notarieel in orde te maken. Het bestuur is daartoe bevoegd, nu de ALV heeft ingestemd 



 

 

met de statutenwijziging. Is iedereen daarmee akkoord? (bespaart vooral tijd) Besluit: 
JA, akkoord. 

 
 
11. Benoeming bestuursleden/verkiezingen 

Voordat de voorzitter Leo aandraagt als bestuurslid techniek geeft hij eerst Leo het woord. 
Leo vertelt dat hij een halve pensionado is en nog maar kort hier rondloopt, maar al meteen 
heeft gezien dat deze club heel erg belangrijk is voor veel mensen. 
Hij heeft al wat contacten gelegd met de box-mensen en met de energie-besparing-mensen. 
De voorzitter vraagt of iedereen zijn stem geet om Leo Leenders aan te stellen als 
bestuurslid techniek en dat wordt met applaus ontvangen! 
Welkom Leo! 
 
12. Rondvraag 
*een lid vraagt of er een commissie is voor de Citro Classica. 
Jacqueline zegt ja, en Pieter ook. 
Dion Stad, Pieter en Jacqueline gaan in ieder geval en ze zijn nog op zoek naar meer 
mensen om de stand te bemensen. 
Jim is al benaderd voor wat PR materiaal om de stand wat meer inhoud te geven. 
Vorig jaar was er een plek in een koude hangar, dat is dit jaar beter geregeld, het Ei komt 
samen met de EEEC en de 2cvclub.nl (en de Dyane club misschien) in de kazerne en een 
stuk buiten. 
Er komen overal foodtrucks voor de inwendige mens. 
In een Eimail de CC presenteren en vragen wie er mee gaat en natuurlijk ook wat er mee 
gaat, auto’s? motorblokken? Er is genoeg plek deze keer. 
Dion was vorige week al aan het inventariseren, Jacqueline heeft later vandaag een afspraak 
met hem en Simone. 
DirkJan wil ook wel een dagdeel in de stand staan. 
Deelname is dit jaar overigens gratis. 
Er zijn 2 dagkaarten per club, wel stoelen meenemen! 
*een lid vraagt of je er kan kamperen. Ja 
 
* Pieter wil op 22 juli afreizen naar de wereldmeeting in Zwitserland en wil dan vertrekken 
vanaf het Ei. 
Mail naar Paul voor een oproep in de Eimail 
Het kan ook nog in de Eikrant, want die komt uit op 1 juni. 
 
*Frank vraagt of we nog behoefte hebben aan onderdelen. 
Jeroen is hoofd-oud-ijzer, die heeft het overzicht. 
Overigens gaan we de afdeling 2ehands opruimen/reorganiseren op de klusdag (nu:23 april), 
misschien een kofferbakverkoop houden als er veel weg kan. 
Kortsluiten met Jeroen dus. 
 
*een lid zegt dat de klusdag elk jaar samen valt met de A-markt en dat dat niet handig is, 
want hij gaat sowieso naar de A-markt. 
We spreken af beter te zullen opletten volgend jaar, maar dat er elk weekend wel iets is waar 
leden naar toe willen/kunnen, dus het is lastig. 



 

 

Meerdere leden zijn het ermee eens dat het net zo goed op een zondag kan, waarop wordt 
voorgesteld dat de klusdag wordt verplaatst. (nu 23 april, was 18 maart) 
 
13. Sluiting 
Om 11.40 sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid. 


