
 

 

 WAC 
Autoclub voor iedereen 
Met de  goedkoopste all-in autoverzekering, 
zelf-repareren mogelijkheid, olieverversen 
volgens de regels en nog veel meer  
 

Opgericht 25 maart 1968 

Lokatie: Admiraal de Ruyterstraat 22 Schiedam   

Correspondentie naar bovengenoemd adres met postcode 3115 HB Schiedam 

Telefoon kantoor: 010-473 13 46 Telefoon garage: 010-473 15 73  

Website: www.wacschiedam.nl Bank: ABN AMRO Rek.nr. NL64 ABNA 050 36 10 216   

 

ALGEMENE LEDEN- EN JAARVERGADERING dd. 13 maart 2019, Admiraal de Ruijterstraat 16 ten kantore 
van de fa. Beeld en Geluid. 
 
Aanwezig: 3 bestuursleden t.w. voorzitter John van Gestel, An Stolk, Frans Klijzen, bestuursadviseur Ser 
Louis die ook als notulist optreedt en beoogd nieuw bestuurslid Teun den Breejen .  
Bestuurslid Han Terwiel is afwezig met kennisgeving.  
Verder zijn er 16 leden gekomen.  
 

1- Opening door John van Gestel met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hij spreekt zijn 
teleurstelling uit over de geringe opkomst (minder dan 1% van het totaal aantal leden). Voorzitter 
constateert dat het quorum dus niet aanwezig is en de vergadering niet rechtsgeldig is. Hierop 
schorst hij de vergadering voor 15 minuten en opent de bijeenkomst na die stop opnieuw waardoor 
de vergadering nu wel rechtsgeldig is 

2- Mededelingen: de voorzitter deelt mee dat secretaris Frans Klijzen voor de laatste maal aanwezig 
is. Hij verlaat het bestuur (zie verder). 

3- Kort verslag van de Algemene ledenvergadering van 25 maart 2018. Het verslag wordt besproken 
en toegelicht door de voorzitter en door de vergadering goedgekeurd. 

4- Financiën van de vereniging worden als volgt door de voorzitter toegelicht. Het financieel overzicht 
t.w. de Balans per 31-12-2018 en de Exploitatierekening over 2018 jaar, is opgesteld door de 
terzake kundige financiële administrateur, de heer Röder van Oranje Financials BV. De voorzitter 
geeft een kort resumé: Het vermogen per 31-12-2018 bedraagt € 91.805,00 (bijlage III) en het 
exploitatieresultaat is € -675. We hebben vrijwel geen schulden hetgeen naar het oordeel van de 
voorzitter betekent dat de WAC het jaar 2018 (weer) goed doorgekomen is. 
Op de vraag van één van de leden waarom de financiële stukken niet vóór de vergadering werden 
toegestuurd antwoord de voorzitter dat deze pas op 12 maart (gisteren dus) beschikbaar kwamen 
en dat ze nu vers van de pers voor het bestuur en de leden beschikbaar zijn. 
- Vermeldenswaard is ook dat onze in auto’s handelende overbuurman regelmatig vele auto’s op 
ons terrein parkeert en dat levert ons gelukkig ook nog parkeergeld op. 
Na diverse toelichtingen gaat de vergadering akkoord met het financieel overzicht 2018. 

5- Vertrek Fans Klijzen. De voorzitter bedankt Frans Klijzen voor het werk dat hij in de afgelopen jaren 
voor de WAC heeft verricht en overhandigt hem als kleine blijk van waardering ‘een fles met 
vuurwater’. Ook An Stolk en Han Terwiel ontvangen een fles vanwege het feit dat beiden een heel 
drukke periode doormaken met de jaarlijkse verstrekking van de nieuwe lidmaatschapskaarten. 

6- Nieuw bestuurslid. In de vacature Klijzen wordt door het bestuur voorgesteld commissaris Teun de 
Breejen. De vergadering gaat onder applaus akkoord met deze benoeming. 

7- Autoverzekeringspremies.- Zoals bekend is verzekeringstussenpersoon Meeùs overgenomen door 
Aon. De contacten met het nieuwe bedrijf verliepen aanvankelijk zeer moeizaam maar 
langzamerhand wordt dat beter. Wat wel een moeilijk punt is dat dat de autoverzekeringspremies 
dit jaar door alle verzekeringsmaatschappijen met 20 tot 25% verhoogd zullen worden. Dat is een 
forse verhoging en het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheid om die voor de WAC lager 



 

 

te doen uitvallen. Zodra daar meer over bekend is worden de leden ingelicht. In dat verband wordt 
door de leden opgemerkt dat het Praethuis op zaterdag niet meer open is. Mevrouw Stolk 
antwoord dat Aon op zaterdag niet werkt dus dat er dan geen contact mee kan worden 
opgenomen. Vandaar de sluiting op die dag van het kantoor. 

8- Ledenbestand. Het ledenbestand wordt momenteel bijgewerkt in die zin dat het programma niet 
meer dan 10000 leden kan opnemen. Omdat we ook de Oud-leden nog in het bestand hielden is 
het nu vol. Nieuwe leden worden nu ingeschreven door de Oud-leden successievelijk uit het 
bestand te verwijderen waardoor er weer nieuwe leden kunnen worden toegevoegd. 

9- Nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur heeft momenteel contact met Autoclubs van Unilever en de 
Gusto. Mochten daaruit nieuwe ontwikkelingen voortkomen dan zullen nadere berichten volgen. 

10- Reparatieplaatsen bij de WAC. Gevraagd wordt naar prijzen per tijdeenheid. Ook die zullen op de 
website worden vermeld. 
 
Na een korte pauze volgt nog de  

  
 11-Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

 -Het lid Auke van Braam wil op eigen initiatief via internet (sociale media) leden voor de WAC 
werven. Het bestuur juicht dat toe en zal z.s.m. contact met hem opnemen (tel 06-483 067 11, e-
mailadres aukevb@live.nl). 
-Gijs Hoogland verzoekt het bestuur het toilet op het terrein zo snel mogelijk te repareren. Het ziet 
er daar ook niet uit, is smerig en moet verbeteren. De voorzitter zegt toe zodra daar geld voor is als 
eerste het toilet te repareren en up-to-date te laten maken. 
-Gevraagd wordt of het ook mogelijk is gereedschappen en of garagedeuren van Unilever over te 
nemen. Uit de reacties blijkt dat van gereedschap vrijwel niets meer (over) is en garagedeuren is 
niet mogelijk want Unilever zit of zal in een grote hal. 
-Gevraagd wordt als iemand vragen heeft hoe hij of zij die kan stellen. De voorzitter wijst op de 
eerder genoemde website. Die heeft die mogelijkheid en men ontvangt zo snel mogelijk een 
reactie. (Ook het e-mailadres wacschiedam@gmail.com is een mogelijkheid) 
-Mevrouw: Compliment aan het bestuur voor het werk in 2018 verricht! 

12- Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om plm. 21.15 uur en 
dankt hij iedereen voor aanwezigheid en inbreng. 

 
 
De ad hoc plv. secretaris 
Ser Louis 
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