WAC

Autoclub voor iedereen
Met goedkope autoverzekering, gratis (zelf)
Autowassen, uitgebreide garage voor het zelf
Plegen van onderhoud en nog veel meer
en nog veel meer
Opgericht 25 maart 1968

Locatie: Admiraal de Ruyterstraat 22, 3115 HB Schiedam
Telefoon kantoor: 010-473 13 46 Garage: 010-473 15 73
Bank: ABN AMRO Banknummer:NL64 ABNA 050 36 10 216

Algemene leden- en jaarvergadering in de zaal aan de Admiraal de Ruijterstraat 16E 3115 HB Schiedam
KORT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 AANVANG VERGADERING 20.00 UUR

Aanwezig:
De bestuursleden dhr. John van Gestel (voorzitter), mevr. An Stolk (penningm.)
en dhr. Teun den Breejen (bestuurslid), bestuurslid Han Terwiel is afwezig met kennisgeving.
Plus 17 WAC-leden.
Opening:
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom en hij betreurt het dat
slechts 17 leden de moeite genomen om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
Mededelingen:
Voorzitter deelt mede, dat – i.v.m. het geringe aantal leden van de WAC – officieel een pauze
ingelast moet worden van 15 minuten om daarna de vergadering weer voort te zetten.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019:
Dat werd opgesteld door de secretaris de heer Ser Louis en werd zonder op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.
Voorzitter deelt mede, dat de heer Ser Louis helaas op zaterdag 25 mei 2019 op 83-jarige leeftijd is
overleden.
Financiën WAC 2019:
Exploitatie resultaat (negatief) over 2019 bedraagt Euro 16.242, =
Voorzitter geeft tekst en uitleg over de financiën.
Het financiële overzicht – opgesteld door Oranje Financials – ligt voor alle leden ter inzage.
WAC-lid De Bruin heeft een vraag over het grote verschil in de directe kosten in 2018 en in 2019.
voorzitter deelt mede, dat in 2019 bezuinigen zijn ingevoerd (de broekriem meer aangehaald) en hierdoor is
het verschil ontstaan.
Er is een juridisch probleem ontstaan met de DCMR en de Gemeente Schiedam over de opslagtank die in de
grond ligt.
Ook heeft de WAC – om deze affaire - een bekeuring ontvangen van Euro 750, =
Deze hele kwestie met de DCMR en de Gemeente Schiedam zal via een gerechtelijke procedure
worden uitgezocht. De betaling van de bekeuring wordt voorlopig door de WAC opgeschort.
Met het oog op de toekomst, benzine verkooppunten worden minder in Schiedam en daarom
wordt de opslagtank – indien mogelijk - voorlopig nog niet verwijderd.

Voorzitter deelt mede, dat het hele dossier – voor belangstellenden - in het Praethuis ter inzage ligt.
Verhoging van de jaarlijkse contributie:
Sinds 4 jaar werd de contributie niet verhoogd. Dit jaar ontkomen wij niet aan een verhoging van de
contributie van 30 Euro naar 35 Euro per jaar.
Het voorstel wordt door de leden zonder meer aangenomen.
Mevrouw Schorel vraagt zich af, waarom er geen portokosten worden berekend voor de toezending
per post van de lidmaatschapskaart.
Voorzitter antwoordt, dat in het verleden 1 Euro in rekening werd gebracht voor de portokosten.
De leden gaan akkoord dat in het verenigingsjaar 2021 wel de portokosten in rekening worden
gebracht.
Nieuwe bestuursleden en aftredende bestuursleden:
er is een vacature voor een bestuurslid.
Rondvraag:
De heer Woerkom is benieuwd of – na de brand in het Praethuis- alles geregeld is met de
verzekering.
Bestuur antwoordt, dat de zaak in goede orde werd afgehandeld.
De heer Osteweijer ziet een bedrag van Euro 675 van 2018 niet terug in 2019.
Voorzitter geeft uitleg aan de heer Osteweijer.
De heer Van Heukelum vraagt naar het aantal leden van de WAC.
Bestuur antwoordt dat het aantal leden ± 1500 bedraagt.
Dhr. De Bruin vraagt naar de eventuele samenwerking met Gusto Autoclub.
Voorzitter geeft een uiteenzetting over de gesprekken die er geweest zijn. Voorlopig komt er geen
samenwerking.
Mevrouw Schorel heeft een vraag over het “opschonen” van het ledenbestand.
Bestuur geeft een uiteenzetting wat het “opschonen” van het bestand inhoudt.
De heer Cicek heeft interesse in de functie van commissaris.
Het bestuur is hier blij mee. De heer Cicek zal contact opnemen met Han Terwiel.
Commissaris Van de Burg vraagt wanneer de nieuwe brug wordt geplaatst en of er een inventarisatie
kan komen van het versleten gereedschap.
Voorzitter geeft antwoord op beide vragen.
Mevrouw Kriek bedankt wederom het bestuur voor het vele werk dat zij verrichten.
Tot slot raadt de voorzitter aan om via de Website van Wilton-Fijenoord Autoclub de film te
bekijken van het nieuw op te richten Wilton Fijenoord museum door de heer Aad van Beek.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om plm. 21.00 uur en bedankt hij
iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.
Aldus opgemaakt ,20 februari 2020
Gerrit van Dongen, Ad Interim secr.

Voor akkoord,
J.J. van Gestel, voorzitter.

