Bestuursverslag VAG ’t Eendeëi 2020
Algemeen
Schreven we in het bestuursverslag over 2019 nog dat 2019 een mooi verenigingsjaar was met tal van
ontwikkelingen en activiteiten en onze werkplaats en het terrein op zaterdag vol met auto’s van leden staat, over
2020 moeten we jammer genoeg melden dat dit een jaar was om snel te vergeten. Begin maart werden we
opgeschrikt door meldingen over het Coronavirus dat in de wereld toesloeg en ook ons Eendeëi niet voorbij ging.
Veel activiteiten kwamen tot stilstand en eind van het jaar werden we geconfronteerd met een lockdown en een
avondklok. Fenomenen die we in Nederland lang niet hebben gekend. Het bestuursverslag over 2020 ademt dan ook
de sfeer van nagenoeg geen activiteiten, nagenoeg geen contacten en leden die niet kunnen wachten om elkaar
weer te ontmoeten totdat er weer dingen toegestaan zijn.
Het bestuur is weer compleet met de komst van Jacqueline Vos als bestuurslid “Evenementen” en Jos Simons als
secretaris. In de ALV over 2019 zijn zij samen met Willem Kervers die zijn rol als ”Bestuurslid Techniek ” al opgepakt
had geïnstalleerd.
Leden en administratie
In 2020 mochten wij 33 nieuwe leden en 4 donateurs verwelkomen. Ook hebben wij van 18 leden afscheid
genomen. Twee leden zijn helaas overleden. Onze vereniging is dus ondanks de lockdown gegroeid. In totaal
hadden wij op 1 januari 2021 379 leden en 44 donateurs.
Evenementen.
Ondanks het feit dat ons nieuwe bestuurslid “Evenementen” stond te trappelen om allerlei oude en nieuwe
evenementen te organiseren, moesten we in bijna alle gevallen constateren dat gezien de Corona regelgeving dit
niet mogelijk was. Geen nieuwjaarsreceptie, geen CitroExpo waar we traditiegetrouw vertegenwoordigt zijn, geen
jaarfeest en geen vrijwilligers barbecue en geen Operatie Nachtvlucht. In de zomer is wel de zinderende zomertour
gereden.
Wel konden wij onze vrijwilligers een cadeaubon aanbieden en ook een tegoedbon voor een paar Eendeëi
tompoezen. Uit de reacties die we kregen merkten we dat deze geste zeer op prijs gesteld werd.
Publiciteit
Het clubblad en de jaarkalender 2020 zijn traditiegetrouw weer bij de leden in de bus gevallen. Door de grote
onzekerheden over de mogelijkheden was onze jaarkalender jammer genoeg verstoken van vooraankondigingen van
evenementen. In ons clubblad dat ieder jaar weer opnieuw worstelt met het aangeleverd krijgen van voldoende
copy zijn we gestart met nieuwe rubrieken waarin we onder andere de mens achter de eend proberen nader te
belichten.

Magazijn
Medio 2020 heeft Evert aangegeven dat hij met ingang van 1 januari 2021 gaat stoppen met zijn magazijn
activiteiten. Dit is een grote aderlating voor onze vereniging. Evert was ons magazijn. Zijn vele taken proberen we te
verdelen over een aantal leden. Helaas is dit door de lockdown nog niet georganiseerd. Vele handen maken licht
werk, maar onze Evert zullen we altijd hierin missen.
Box
Schreven we nog dat de boxbezetting in 2019 beduidend beter was dan in voorgaande jaren, in 2020 was de
bezetting door de lange lockdown periode mager. Meerdere leden konden hun restauratie of renovatie slechts
beperkt dan wel met grote vertraging uitvoeren. In 2020 is er wel een grote zeecontainer aangeschaft waardoor we
in de post –corona tijd een grotere sleutelcapaciteit hebben. Ook hebben we een puntlasapparaat aangeschaft.
Cursussen voor het gebruik konden echter nog niet gegeven worden.
Ei-academie
Na half maart zijn alle cursussen van de Ei-academie “on hold” gezet. We hopen dat we vanaf september 2021 weer
een aantal cursussen kan worden opgestart.
Huisvesting
In het voorjaar hebben we onze traditionele klusdagen kunnen uitvoeren. Op een paar maandagen hebben we een
grote opruimactie van 2e hands materialen gehouden.
Over de ruimtelijke ontwikkelingen voor het gebied waar het Eendeëi in ligt zijn in 2020 geen nieuwe ontwikkelingen
bij ons bekend. Punt van constante zorg blijft de erfafscheiding met onze buurman. De gemeente heeft aangegeven
de kapot gereden schutting te vervangen/repareren. Helaas moeten we vaststellen dat dit wel heel lang op zich laat
wachten.
Bar
De bar, onze sociale ontmoetingsplaats, is in coronatijd gesloten geweest.
Tenslotte is er natuurlijk 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 we het corona jaar snel mogen vergeten en dat onze
vereniging weer een ontmoetingsplaats wordt voor alle eenden liefhebbers in de nabije en verre omtrek van
Rotterdam.
Bestuur ’t Eendeëi.

