
  WAC
 Autoclub voor iedereen

  Met goedkope autoverzekering, gratis (zelf) autowassen,
     uitgebreide garage voor het plegen van onderhoud en
     nog veel meer.   
   
    Opgericht 25 maart 1968

                           
                                                      Locatie: Admiraal de Ruyterstraat 22,   3115 HB   Schiedam  

                                                          Telefoon kantoor: 010-473 13 46 Telefoon garage: 010-473 15 73 
                                                        Bank: ABN Amro.  Banknummer:   NL64 ABNA 050 3610216

KORT VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE  LEDENVERGADERING (BALV)
WOENSDAG 5 OKTOBER 2022             AANVANG VERGADERING 20.00 UUR

Aanwezig: 
De bestuursleden  dhr. John van Gestel (voorzitter), mevr. An Stolk (penningm.),
mevr. Linda Roskam (bestuurslid), dhr. Teun den Breejen (bestuurslid) 
en dhr. Adrie van Beek (Wilton-Fijenoord Interactief Museum)
bestuurslid Han Terwiel is met kennisgeving afwezig.                              Plus 23 WAC-leden.  

Opening:
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom bij deze belangrijke 
vergadering en hij betreurt het dat slechts 23 leden (van de 875 leden) de moeite hebben genomen om deze 
vergadering bij te wonen.

Voorzitter deelt mee, dat i.v.m. het geringe aantal aanwezige leden van de WAC,  officieel een pauze ingelast 
moet worden van 15 minuten om daarna de vergadering weer voort te zetten.

Voortbestaan/beëindiging van de vereniging:

Het voortbestaan van de vereniging hangt door verschillende oorzaken aan “een zijden draadje” u moet hierbij
o.a. denken aan: 

 door het coronavirus en de geraamde kosten voor de verwijdering van de brandstoftank zijn er op dit 
moment openstaande schulden van ca. € 41.000,= . De verwachting is dat de schuld dit jaar nog verder
gaat oplopen.

 het juridische probleem met de DCMR  en de Gemeente Schiedam over de opslagtank die in de grond 
ligt, is nog lang niet  opgelost. 

 uiteraard heeft de WAC ook te maken met een flinke prijsverhoging van het energie verbruik.
 ongeveer 300 leden hebben (ondanks een dringend schriftelijk verzoek) het lidmaatschap over 2022 

niet betaald.
 al met al staat de WAC er financieel “beroerd” voor.
 door sommige leden wordt voorgesteld om een Crowdfunding op te starten. Er ontstaat een levendige 

discussie of dit wel of niet haalbaar is. Giften zijn natuurlijk altijd welkom, maar er is al eens een 
Crowdfunding actie opgestart, dit heeft echter toen  niet het gewenste resultaat opgeleverd.

 Om 21.05 uur wordt een kleine pauze ingelast.



Het bestuur van de WAC stelt het volgende voor:

 voor het jaar 2023 wordt aan alle betalende leden gevraagd om een donatie van € 100, = (dit is 
inclusief het lidmaatschapsgeld van € 35, =)
Over dit voorstel wordt door de aanwezigen overleg gepleegd en met algemene stemmen wordt dit 
voorstel aangenomen.

Voorzitter deelt mede, als dit niet mocht lukken dan is dit waarschijnlijk het einde van de  Autoclub 
WAC.

  Afscheid bestuursleden:
 mevr. An Stolk neemt na 47 jaar afscheid als bestuurslid van de WAC. Met een mooi boeket bloemen 

en een passend geschenk wordt zij bedankt voor haar tomeloze inzet bij de WAC.
Dhr. Han Terwiel is helaas – wegens ziekte – niet aanwezig. Ook hij heeft vele jaren als 
gewaardeerd bestuurslid bij de WAC gefunctioneerd. Voorzitter zal  persoonlijk een passend geschenk
aan zijn huisadres gaan uitreiken.

    
     Sluiting:

 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om plm. 21.40 uur en bedankt hij 
iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

Aldus opgemaakt, 6 oktober 2022                                                Voor akkoord,

Gerrit van Dongen, ad interim secr.                                               J.J. van Gestel, voorzitter.

 


