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        Verslag algemene ledenvergadering BKT woensdag 18 april 2018. 
 
        Aanwezig: 20 personen ( 19 leden) 
        Afwezig met bericht: 10 leden 

 
1. Opening en mededelingen 

Frank opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

       Hij laat weten dat komend zomerreces  
al onze tafels zullen worden vervangen en er nieuwe stoelen rondom de koffiehoek komen. De 
bestaande tafels mogen worden meegenomen aan het begin van de vakantie. Eenieder die er 
een wil hebben kan dit aangeven door een sticker met naam erop te plakken. Wel voor eigen 
vervoer zorgen! 
Ook wordt er op proef een zgn. sta hulp geleverd. We zijn benieuwd hoe die bevalt. 
Onze spuitcabine is dringend aan vervanging toe en ook dat gaat zo snel mogelijk gebeuren. 
Mariska en Cindy onderzoeken de mogelijkheden. 
Als laatste, dit betreft een mededeling aangaande de workshops. Het bestuur heeft besloten de 
deelnemers van een workshop na afloop een korte vragenlijst te sturen omtrent hun 
bevindingen. Dit om de kwaliteit te waarborgen en eventuele verbeterpunten aan te kunnen 
pakken. 
 
2.Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 2017 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 

  4. a. Verslag secretariaat  
Rita doet verslag: ‘In 2017 kwam het bestuur vier maal bijeen voor een vergadering en werden er 
twee vergaderingen belegd met onze docenten.  
19 April 2016 vond de algemene ledenvergadering plaats. 
23 En 24 september  2017 organiseerden we de speciale tentoonstelling Met Japanse touch 
tegelijkertijd met een Rakudag.  
27 En 28 januari 2018 hielden we onze jaarlijkse expositie,  ca 200 bezoekers kwamen kijken. En 
gelukkig is onze subsidieverstrekker akkoord gegaan met de voorwaarde van het houden van 
slechts één expositie per jaar de komende jaren. 
Net als voorgaande jaren werden er diverse workshops aangeboden. En ook konden leden en  
niet leden door werken tijdens de zomercursus. Dit jaar bieden we een uitgebreid workshop 
programma met ook nieuwe thema’s aan . 
25 Mei bezochten we met een volle bus de keramiekmarkt in Dwingeloo en we brachten daar 
mede door het mooie weer een fantastische dag door. 
Voor dit jaar staat weer een uitje voor alle leden en hun introducees op het programma. We 
gaan zondag 15 juli naar de Delftse keramiekdagen’.  
 
 b. Verslag ledenadministratie 
Basja doet verslag: ‘Het jaar 2017 zijn we begonnen met 144 leden. Er zijn 20 mensen 
weggegaan bij de vereniging en we mochten 23 nieuwe leden verwelkomen. Hierdoor hebben 
we met 147 leden bijna het maximum aantal van 153 leden bereikt, verdeeld over de 9 groepen. 
Het maximum aantal per groep is overigens bijgesteld. Voorheen was met 17 leden per groep de 
grens bereikt. Die grens is opgetrokken naar 18 en nieuw hierbij is dat dit aantal ook niet echt 
meer vastligt. Een aanmelding , die 18 deelnemers per groep dreigt te overschrijden, wordt per 
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geval bekeken. Contact met het aspirant lid is belangrijk. E.e.a. uiteraard altijd in overleg met de 
docent. De vermelding wachtlijst op de website komt te vervallen.  
Ik ben blij te kunnen melden dat Mitzi zich als lid heeft aangemeld. Uiteraard is zij erelid 
geworden. 
Van de 20 mensen die opzegden waren er 8 die dit te laat deden. En 5 hiervan gaven dit zelfs 
pas door in 2018. In sommige gevallen na ontvangst  van de factuur. Dit kost veel extra werk. 
Ik ben blij te kunnen melden dat we dit jaar al weer 13 nieuwe leden hebben.´  
 

  5. Financiële zaken 
a. Toelichting penningmeester:  
‘2017 Was wederom een best jaar. Goede bezetting van de dagdelen, dus ook goede 
contributieopbrengsten. De bakkaarten doen het nog steeds naar behoren en worden prima 
bijgehouden. Het is alleen niet duidelijk of het totale energiegebruik de opbrengst van het 
bakken van de werkstukken dekt. Ook de workshops brengen geld in het laadje. Verder wordt er 
gelukkig nog steeds niet getornd aan onze subsidie uitkering. 
Er is een winst van € 4.573,21, al geeft dit een vertekend beeld omdat nog steeds  niet bekend is 
hoe hoog de energienota zal zijn. Het verbruik wordt weliswaar met energiemeters bijgehouden, 
maar hoeveel  dit bedraagt exact bedraagt weten we niet. Na jaren hopeloos gedoe hierover met 
Lumens doet de gemeente nu haar best om op diezelfde voet door te gaan en heel onduidelijk te 
blijven. Dit traject loopt al weer vanaf november 2014. Op de balans wordt daarom dan ook een 
fors bedrag voor energie gereserveerd. 
Er is in 2017 nog een rekening voor de vernieuwing van de vloer betaald, er is een gasberging 
aangeschaft voor het Raku stoken (zie de installatie op het platte dak), er is een goederenlift, 
nieuw gereedschap en een nieuwe stofzuiger aangeschaft.  
In 2017 hebben we twee maal een expositie moeten organiseren van onze subsidieverschaffer, 
omdat de hoogte van onze uitkering anders in gevaar zou komen. Achteraf bleek dat de 
vereniging BKT vrijstelling krijgt voor de organisatie van een tweede expo i.v.m. het bezwaarlijke 
gesleep met kwetsbaar keramiek. 
De contributie zal ook in 2019 niet stijgen en kaal € 200,00 blijven voor 33 bijeenkomsten van 2,5 
uur per dagdeel. Dit is al zo vanaf 2012. De financiële drempel wordt hiermee elk jaar kleiner om 
nieuwe leden te werven én om leden te behouden.  
Workshops 2017:                                                                                                                                                  
Zomercursus, Draaimarathon, Kop/model boetseren, giet mal techniek, Raku en niet te vergeten, 
een culturele busreis naar een prachtige expositie in Dwingeloo.  Al deze initiatieven leveren een 
positieve bijdrage aan de vereniging, zowel in geld als ook in de ontwikkeling van onze leden. 
Ook nu weer trekt vooral de zomercursus nieuwe leden aan’.                 
b. Verslag kascommissie 
Saskia vd Scheer en Hetty vd Velden hebben de stukken bekeken en constateren geen 
onjuistheden. De uitgaven worden uitstekend verantwoord.  
c.  Jaarrekening wordt goedgekeurd. 
d. Benoeming kascommissie 2019 
Hetty  stopt als lid kascommissie, als nieuw lid kascommissie wordt aangesteld Ineke Roordink. 
e. Decharge aan het bestuur wordt verleend voor het gevoerde beleid. 
 
 6. Herbenoeming bestuursleden  
De aanwezigen gaan akkoord met de benoemingen van  Ad van Antwerpen, penningmeester, 
Rita Bosch, secretaris en Mieke Kerkhoven, bestuurslid. 
     
7. Rondvraag 
- Mitzi laat weten dat ze het naar de zin heeft als lid van onze vereniging. 
Nel Anthonissen: waterkan lekt, wordt vervangen. 
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Wilma vd Munckhof ontvangt nog graag extra de notulen ALV. Rita, deze zijn altijd te vinden op 
onze site. 
Zij vraagt ook aandacht voor het poetsen. Dit blijft een terugkerend probleem. Laat iedereen de 
eigen werkplek schoon achterlaten! 
Tonnie Nijkamp: hoe hoog verwachten we dat de energierekening zal zijn? Ad: 3 á 4000 euro per 
jaar. Dit bedrag wordt ruimschoots gereserveerd. 
Elly van Hooff vraagt waarom het rooster tot in juni doorloopt? Ad: daar is geen speciale reden 
voor, er wordt rekening gehouden met schoolvakanties en met blokken van meer dan één les 
tussen de vakanties. In overleg met de groep en docent kan het rooster altijd worden aangepast, 
mist het aantal van 33 bijeenkomsten niet wordt overschreden. 
Marleen Buscop vindt het niet goed dat lessen in het nieuwe jaar niet mogen worden ingehaald. 
In haar geval betrof het een les van december, die uitviel. Het bestuur trekt hierin één lijn en 
volgt het huishoudelijk reglement. Basja: het kunnen meenemen van lessen naar het nieuwe jaar  
zou bovendien een enorme administratieve rompslomp betekenen en een overbelasting van 
reguliere bijeenkomsten. 
 
8. Sluiting 
Frank dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 
 
 

20 april 2018 
Rita Bosch 
secretaris BKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 


