
Schiedam, 1 Maart  2021   

Onderwerp: Algemene Vergadering/Lidmaatschap 2021

Aan alle leden Wilton Fijenoord Auto Club,

Zoals een ieder van ons weet heeft ook onze vereniging te maken met de Corona/Covid19-maatregelen, waardoor 
er noodzakelijkerwijs diverse aanpassingen en wijzigingen nodig zijn. Deze maatregelen hebben niet alleen 
invloed op het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging maar ook op de bijv. de jaarlijkse ledenvergadering.

Voor nu komen de volgende punten aan de orde, al dan niet Covid19-gerelateerd:

I.    Algemene Vergadering;

II.   Openingstijden 2021;

III.  Contributie;

IV.  Lidmaatschapskaart 2020/2021;   

V.   An Stolk-Vermeer;

VI.  Financiën

I. Algemene Vergadering

Volgens de statuten bestaat de plicht om jaarlijks een Algemene (leden)Vergadering uit te schrijven.

Door de Covid19-maatregelen (Lock down) is het niet mogelijk de vergadering te beleggen, enerzijds door de 
beperking van de grootte van de groep, er mogen slechts max. 3 personen bij elkaar komen, anderzijds beschikt de
WAC niet over voldoende technische middelen om een digitale vergadering te beleggen, bijv. via ZOOM.  

Hierin heeft Bestuur reden gevonden om de AV uit te stellen, een nadere datum zal worden bepaald.

II. Openingstijden 2021

De openingstijden worden met ingang van 10 februari 2021 gewijzigd in:

Het WAC-terrein:

Maandag t/m zaterdag: van 10.00 uur tot 16.00 uur

Kantoortijden Praethuis:

Maandag: van 12.00 uur tot 16.00 uur

Woensdag: van 12.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag: van 12.00 tot 16.00 uur

III. Contributie

De contributie is ongewijzigd, voor het verenigingsjaar 2021 is dat € 35,00.

Het bankrekeningnummer is NL64 ABNA 0503.6102.16 t.n.v. Wilton Fijenoord Auto Club.

Let op, altijd het Lidmaatschapsnummer vermelden.

Een contante betaling kan ook, dat kan op de hierboven genoemde kantoortijden. Neem dan de lidmaatschapskaart
2020 mee.  

Pinnen is – helaas –nog niet mogelijk.              



IV. Lidmaatschapskaart en aanvulling gegevens

Om technische en om personele redenen is het niet mogelijk om voor het verenigingsjaar 2021 een nieuwe 
lidmaatschapskaart uit te geven. Het bestuur heeft besloten om het lidmaatschapskaart 2020 te gebruiken voor het 
jaar 2021, op de huidige lidmaatschapskaart wordt een kenmerk geplaatst waardoor de kaart geldig wordt 
(uiteraard na betaling). Het plaatsen van de kenmerk op de kaart vindt plaats op kantoor tijdens de 
bovengenoemde kantoortijden van 't Praethuis.

Dus mensen, bewaar deze kaart, dit is jullie bewijs van lidmaatschap voor het jaar 2021!

Om jullie persoonlijke gegevens aan te vullen (is niet van iedereen bekend) hebben wij het mailadres nodig, stuur 
een mailtje naar wacschiedam@gmail.com

Ook willen wij graag weten of de autoverzekering via AON(WAC) loopt, ook dat kun je ons per mail laten weten.

Heb je geen mailadres, kom dan tijdens de kantooruren van 't Praethuis langs, neem je lidmaatschapskaart 2020 
mee, plaatsen we gelijk het kenmerk.

V. An Stolk-Vermeer  

Onze An zal voorlopig niet op de WAC verschijnen, zij is herstellende van een gebroken heup, deze is op drie 
plaatsen gebroken en zal zeker 3 maanden afwezig zijn.

Ann verblijft in Marnix te Vlaardingen, zij maakt het verder goed. We dragen Ann een warm hart toe, wensen haar
beterschap en sterkte in het herstel.

VI Financiën

Vanwege de gevolgen van Corona heeft een substantieel deel van onze leden het lidmaatschapsgeld niet kunnen 
betalen. In het jaar 2020 overstijgen de uitgaven de inkomsten, de verwachting is dat het jaar 2021 hetzelfde 
financieel beeld laat zien.

Tijdens het schrijven van deze brief is niet bekend hoe groot het verschil is.

Het Bestuur heeft de Gemeente Schiedam schriftelijk verzocht om een financiële bijdrage. Volgens gemeentelijke 
richtlijnen komt de WAC in aanmerking voor een financiële bijdrage echter is niet het nog duidelijk hoe dat er uit 
ziet.

Het Bestuur sluit niet uit dat er verdere maatregelen dienen te worden genomen, een sanering in de uitgaven, een 
wijziging/uitbreiding van de statuten, het lidmaatschap van de vereniging in een andere vorm behoren tot de 
opties.  

Uiteraard worden jullie daarvan op de hoogte gebracht.

Het Bestuur

mailto:wacschiedam@gmail.com

