
 
Benoeming bestuursleden/verkiezingen 
 
 
Uit de notulen van 19 november 2022 
-Willem Kervers is in november 2022 terug getreden als bestuurslid.- 
 
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. 
 

Februari 2023 
Leo heeft besloten zich, na oriëntatie in de afgelopen periode, verkiesbaar te stellen als 
bestuurslid van ’t Ei. 
 
Uit de Statuten van ‘t Eendeëi 
Artikel 16 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, waaronder een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar. 
2. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd. Slechts leden 

kunnen tot bestuurslid benoemd worden.  
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, 

behoudens het bepaalde in lid 4. Zowel het bestuur als ten minste vijf leden zijn bevoegd 
tot het opmaken van een dergelijke voordracht. Een voordracht van het bestuur wordt bij 
de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van de leden moet voor 
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

 

Voordracht 

Het bestuur draagt Leo Leenders voor als nieuw bestuurslid van ’t Eendeei en stelt voor aan 

de A.L.V. hem te benoemen tot bestuurslid 

Leo Leenders stelt zich voor 

Beste leden, 

Graag wil ik mezelf even voorstellen: Mijn naam is Leo Leenders, 69 jaar, getrouwd en vader 

van 3 kinderen. Ben altijd in de bouw werkzaam geweest als zzp er en nu een halve 

pensionado. 

 Oude Citroënliefde roest niet, soms wel natuurlijk, na in een ver verleden een Traction 

gehad te hebben ben ik sinds 3 jaar eigenaar van 2cv6 van 1986. Deze hebben we gekocht 

van een vriendin waarbij ze 8 jaar in de garage had gestaan.  Met veel vallen en opstaan 

deze voiture weer rijklaar gekregen en daarna de motor op de club gereviseerd.  

Tijdens deze revisiecursus, en andere bijeenkomsten, kwam ik erachter dat “Het Ei “een heel 

belangrijke plek is voor de leden met een warm Citroënhart en daar wil ik me graag voor 

inzetten . 

Hoop een goede tijd te hebben bij “Het ei” en wat te betekenen voor de vereniging. 



 

 

 


