
 
 

 

 

Bestuursverslag VAG ’t Eendeëi 2021 

Algemeen 

In het bestuursverslag over 2020 schreven wij “Laten we hopen dat we het corona jaar 2020 snel 

mogen vergeten en dat onze vereniging weer een ontmoetingsplaats wordt voor alle eenden 

liefhebbers in de nabije en verre omtrek van Rotterdam.” Nu wij weer een jaar verder zijn, moeten 

we jammer genoeg constateren dat dat niet helemaal gelukt is. Ook in 2021 heeft corona de 

maatschappij en dus ook onze vereniging parten gespeeld. Wij begonnen het jaar in lock-down en wij 

eindigden het jaar in lock-down, waardoor niet alle activiteiten ontplooid konden worden en 

meerdere toerritten  niet konden doorgaan. Gelukkig hebben we in de zomermaanden wel de 

mogelijkheid gehad elkaar te ontmoeten.  

Leden en administratie 

In 2021 mochten wij 30 nieuwe leden en 8 donateurs verwelkomen. Ook hebben wij van 28 leden en 

4 donateurs afscheid genomen. Onze vereniging is dus ondanks de lockdown qua ledenaantal stabiel 

gebleven. In totaal hadden wij op 1 januari 2022 381 leden en 48  donateurs.  

In het afgelopen jaar zijn ook een aantal leden overleden. Wij wensen alle nabestaanden kracht en 

sterkte toe om dit verlies te dragen. In de Ei-kranten hebben wij Annet Scheeres en John Vrinds 

herdacht, die ons in 2021 ontvallen zijn. 

Evenementen. 

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

geestverwanten gezellig er op uit en op avontuur. Die traditie houdt `t Ei 70 jaar later nog steeds in 

ere.  Al jaren wordt in het laatste weekend van maart operatie Nachtvlucht georganiseerd. Deze 

traditie ging door Corona echter niet door.  

Omdat onze evenementencommissie niet voor een gat te vangen is bedachten zij eenmalig Operatie 

Midzomernachtvlucht, die op 19 juni, 2 dagen voordat het echt midzomer was, verreden werd . 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 op 11 september gelukkig wel doorgang vinden. Mede door het spetterend 

optreden van de populaire meidengroep l`oeuf werd deze dag een groot succes. 

Publiciteit 

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

konden we onze  jaarkalender weer helemaal vullen met vooraankondigingen van evenementen en 



 
 

 

cursussen. En nu maar hopen dat alles door kan gaan. In ons clubblad, dat ieder jaar weer opnieuw 

worstelt met het aangeleverd krijgen van voldoende copy, zijn we gestart met nieuwe rubrieken 

waarin we de mens achter de eend proberen nader te belichten. Van hieruit een extra pluim aan Jim 

die ons clubblad en jaarkalender al weer vele jaren vol schrijft, vorm geeft en zorgt dat deze op tijd 

bij jullie is 

Magazijn 

Medio 2020 heeft Evert aangegeven dat hij met ingang van 1 januari 2021 ging stoppen met zijn 

magazijn activiteiten. Nu een jaar verder mogen we constateren dat we erin geslaagd zijn, mede 

dankzij vele (en ook nieuwe) vrijwilligers de leegte die hij achterliet, in te vullen. Het gebruik van het 

pin apparaat is gemeen goed geworden en in de laatste ALV is besloten hier definitief naar over te 

stappen. Ook hebben we bij de bar de strippenkaart ingevoerd die via het magazijn aangeschaft kan 

worden. Onze magazijn computer werkt weer naar behoren en de oriëntatie naar nieuwe cloud 

georiënteerd magazijnsoftware is in volle gang. 

Evert is in de ALV van 26 juni wegens zijn grote verdiensten voor de club benoemd tot erelid. 

Box 

Ook in 2021 was de bezetting door de lange lockdown periode mager. Meerdere leden konden hun 

restauratie of renovatie slechts beperkt dan wel met grote vertraging uitvoeren. De zeecontainer die 

we In 2020 aangeschaft hebben waardoor er in de post –corona tijd een grotere sleutelcapaciteit 

beschikbaar is, functioneert nog niet. Cursussen voor het gebruik van het nieuwe lasapparaat konden 

slechts zeer mondjesmaat gegeven worden. 

Ei-academie  

Het afgelopen jaar zijn alle cursussen van de Ei-academie “on hold” gezet. Na de zomervakantie 

hebben een beperkt aantal cursussen doorgang kunnen vinden. Een blik op de Ei-kalender van 2022 

laat zien dat we voor 2022 optimistisch zijn. Alle mensen die zich aangemeld hebben voor cursussen 

zijn op een wachtlijst geplaatst en kregen met voorrang een mailtje om hun aanmelding voor de 

nieuwe cursussen te bevestigen. 

 Huisvesting 

In het voorjaar hebben we onze traditionele klusdagen kunnen uitvoeren.  

Het bestemmingsplan voor het gebied waar het Eendeëi ligt zal naar verwachting in 2023 gewijzigd 

worden.  Op dit moment is het nog onduidelijk hoelang wij nog aan de van Helmontstraat kunnen 

blijven. De gesprekken met de gemeente over de toekomstige huisvesting van onze vereniging 

worden opgestart. Wanneer er concreet nieuws valt te melden zullen wij dat uiteraard doen. 

 



 
 

 

Bar 

De bar, onze sociale ontmoetingsplaats, is gedurende een aantal maanden geopend geweest. In 

november hebben we besloten de bar te sluiten, om te voorkomen dat we voor het bezoeken van 

het magazijn op QR code zouden moeten gaan controleren.  

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 2022  onze vereniging 

weer de ontmoetingsplaats wordt voor alle eenden liefhebbers in de nabije en verre omtrek van 

Rotterdam. 

 


