Verslag algemene ledenvergadering BKT woensdag 17 april 2019.
Aanwezig: 20 personen ( 18 leden)
Afwezig met bericht: 5 leden,
1. Opening en mededelingen
Rita opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Frank Seegers kan door onvoorziene
omstandigheden niet aanwezig zijn. Rita zal de voorzitterstaak vanavond op zich nemen.
2.Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 2018
Verslag wordt goedgekeurd.
4. a. Verslag secretariaat
Rita doet verslag: ‘In 2018 kwam het bestuur vier maal bijeen voor een vergadering en werden er
twee vergaderingen belegd met onze docenten.
18 April 2018 was de algemene ledenvergadering.
26 En 27 januari 2019 was we onze jaarlijkse expositie, ca 150 bezoekers kwamen kijken, minder
dan andere jaren. Misschien omdat het receptieboek zonder toezicht in de entree lag?
Net zoals voorgaande jaren werden er diverse workshops gegeven door onze docenten en een
workshop door een keramist van ‘’buiten’’, Netty van Osch. Ook dit jaar willen proberen
interessante workshops aan te bieden.
Het uitje ging 15 juli 2018 naar de keramiekmarkt in het centrum van Delft. De bus was goed
gevuld met 40 leden en introducés mee. Voor dit jaar proberen we eveneens een uitje aan te
bieden, tips daarvoor zijn van harte welkom!’ Tip: nog een keer naar Raeren.
4 b. Verslag ledenadministratie
Basja doet verslag: ‘We zijn 2018 gestart met 138 leden. Er zijn 21 mensen weggegaan en maar
liefst 31 nieuwe leden bijgekomen. Het totaal aantal leden in 2018 kwam hiermee op 158.
Gezondheid was een vaak gehoorde rede om te stoppen. In dat geval uiteraard met tegenzin en
met de uitgesproken hoop om weer terug te kunnen komen. Werk en verhuizen naar een andere
stad kwamen ook ter sprake. En een dame schreef dat ze in verwachting was nadat ze het
“password” van de webmaster kreeg. Hij snapte er niets van zei hij.
Er waren 3 spijtoptanten na het afmelden. Zij hebben hun lidmaatschap alsnog teruggedraaid.
10 Leden meldden zich toch weer te laat af, waarvan 4 zelfs pas in (eind) januari 2019. De factuur
op de mat blijkt dan een “wake-up call” te zijn. Heel vervelend, want het geeft veel extra werk
binnen de vereniging.’

5. Financiële zaken
a. Toelichting penningmeester: ‘2018 was een uitstekend jaar qua bezetting en dus ook qua
contributieopbrengsten. De bakkaarten doen het nog steeds naar behoren en worden prima
bijgehouden. Het is alleen niet duidelijk of heel het energiegebruik voor het bakken van de
werkstukken daarmee wordt afgedekt, waarop ik zo meteen in dit verslag terugkom. Andere
inkomstenbronnen zijn de workshops en natuurlijk is een hele belangrijke bron: de subsidie
uitkering van de gemeente Eindhoven. Het is toch elk jaar weer afwachten of we nog aan alle
criteria voldoen om subsidie te krijgen en hoeveel deelnemers er in het kader van de
amateurkunst jaarlijks aanspraak maken op deze totale subsidiepot. Ook in 2018 hebben we aan
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een van de voorwaarden van onze subsidieverschaffer voldaan, namelijk het houden van een
openbare expositie gedurende 2 dagen.
In het bankoverzicht is te zien dat er een negatief verschil is tussen het beginsaldo op 01-01 en
het eindsaldo op 31-12-2018. Daar staan dan wel forse investeringen tegenover. Ook is dit niet
het hele verhaal want nog steeds is niet bekend wat ons de energienota gaat brengen. Het
verbruik wordt weliswaar door energiemeters bijgehouden, maar wat dit gaat kosten is niet
duidelijk. Na jaren hopeloos gedoe hierover met Lumens doet de gemeente nu haar best om op
diezelfde voet door te gaan en stuurt dus, ondanks beloften, nog steeds geen energierekening.
Dit traject loopt al weer vanaf november 2014. Op de balans is dan ook een fors bedrag voor
energie gereserveerd. Rechtstreeks gevolg hiervan is dat de noodzaak ontbreekt om de
stookkosten op de bakbriefjes aan te passen.
In 2018 is geïnvesteerd in nieuwe tafels. De oude waren echt aan vervanging toe en zodoende
konden we ook een uniformiteit nastreven. Verder is geïnvesteerd in energiezuinige
ledverlichting en een radio-installatie. Deze verlichting en radio zijn niet alleen voor de expositie
bedoeld, maar de expo was wel de aanleiding om deze investering te doen. Ze mogen dus ook
gebruikt worden tijdens reguliere bijeenkomsten. Ikzelf ben van mening dat het gebruik van
ledverlichting in het kader van energiebesparing zelfs een verplichting zou moeten zijn.
Zoals het er nu uitziet zal ook in 2020 de contributie 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 binnen te halen of binnen te houden.
Workshops 2018:
Zomercursus, Draaimarathon, Kop/model boetseren, raku in april, pitfire en niet te vergeten,
een culturele busreis naar Delft. Al deze initiatieven hebben een positieve bijdrage geleverd aan
de vereniging, zowel in geld als ook in de ontwikkeling van onze leden. “
b. Verslag kascommissie
Saskia vd Scheer en Ineke Roordink hebben de stukken bekeken en constateren geen
onjuistheden. De uitgaven worden uitstekend verantwoord. Ook is rekening gehouden met de
eventuele energierekening.
Wat de verlichting betreft zijn de led lampen ongeveer 10 keer zuiniger dan de tl verlichting. Adj
pleit voor meer gebruik hiervan. Marie-Louise: de tl buizen zijn met een eenvoudige aanpassing
makkelijk te vervangen door led buizen.
Nel Antheunisse vraagt naar de post Desko. Ad: dat is de proefstoel, die we een paar weken
mochten proberen, is betaald en in mindering gebracht op de meubilair nota. Parkeerkosten?
Verkeerde pasje, is teruggestort.
c. Jaarrekening wordt goedgekeurd.
d. Benoeming kascommissie 2020
Saskia stopt als lid kascommissie, als nieuw lid kascommissie wordt aangesteld Wilma van de
Munckhof.
e. Decharge aan het bestuur wordt verleend voor het gevoerde beleid.
6. Herbenoeming bestuursleden
De aanwezigen gaan akkoord met de benoemingen van Basja van Antwerpen, ledenadministratie
en Frank Seegers, voorzitter.
7. Onderhoud/schoonhouden atelier
- Rita : Het goed schoonmaken van ons atelier blijft een terugkerend probleem.
Jeanette Goudsmit: in de woensdaggroep wil men graag betalen voor een professionele
poetskracht. Enerzijds omdat men een hekel heeft aan het poetsen, maar ook omdat het voor
een aantal leden lichamelijk te zwaar is. de woensdag is maar een kleine groep en het
schoonmaakwerk komt altijd op dezelfde mensen neer. Dit geldt ook voor de grote schoonmaak
twee maal per jaar.
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Rita: wij hebben dit verzoek in het bestuur al besproken en zien veel bezwaren. Ad: de
belangrijkste reden is dat wij de BKT voor iedereen betaalbaar willen houden, ook voor mensen
met een kleinere beurs. Bovendien stuurt een schoonmaakbedrijf veel verschillende mensen met
risico op diefstal(We zagen het onlangs na montage van de tafels en het verdwijnen van
gereedschap) en beschadiging van werkstukken. Rita: Het moet toch mogelijk zijn om de
schoonmaaktaken in de groep te verdelen, ook al moet de een wat zwaarder werk doen dan de
ander.
Mieke Kerkhoven, verantwoordelijk voor aanschaf huishoudelijke artikelen, heeft pas nieuwe
schoonmaakspullen aangeschaft. Afgesproken wordt dat we onze docenten verzoeken beter te
letten op het schoon achterlaten van ons atelier en frequenter te laten zuigen(Tip:
schoonmaakschema in de groep zelf maken). Ad bekijkt of er een betere stofzuiger boven kan
worden aangeschaft. Ineke Roordink zal het op tijd legen van de zakken van de stofzuigers in de
gaten houden.
Voor wat betreft het tweejaarlijkse schoonmaakrooster dat Frank maakt, dit rooster zullen we
ook laten rouleren zodat niet dezelfde groep bij voorbeeld altijd een bezinkbak moet reinigen.
8. Workshops
Rita: we willen graag weer een ruim scala aan workshops aanbieden, zij coördineert de diverse
workshops en zij wil graag weten waar belangstelling voor is. Genoemd worden: nog een keer
workshop koppen maken van Netty van Osch, gebruik stempelen/pigmenten Netty Janssen,
werken met porselein en gebruik van transfers. Rita bekijkt wat mogelijk is en mochten er nog
meer ideeën zijn, mail ze haar dan.
Dimphie de Meijer: op het laatste moment meldden drie mensen zich af voor de Raku stook.
Misschien helpt het als de rekening vooraf betaald wordt. Ineke Roordink: de bevestiging dat de
workshop doorgaat komt te laat, voor deze raku dag kwam die pas enkele dagen van te voren.
Dat kan ook een reden zijn, dat men niet komt. Ad zegt toe de rekeningen van de workshop van
te voren te maken. Rita zal de procedure workshops aanscherpen.
9. Rondvraag
Janneke Blaam vraagt of er voorzichtiger kan worden omgegaan met werk van medecursisten, er
wordt in de rekken veel geschoven.
Bea spreekt haar waardering uit voor de inzet van de bestuursleden.
Anneke Smits merkt de laatste tijd wel irritatie bij Ad. Dat klopt wel, hij ervaart minder
betrokkenheid van de leden. Rita: we zijn allemaal lid, de BKT is van ieder van ons. Opgemerkt
wordt dat de leden ook niet precies weten wat van hen verwacht wordt. Mag er bij voorbeeld
iets opgeruimd/ weggegooid worden? Waarvoor dienen die volle klei emmers? Ad: Klei moet
drogen en kan daarna per twee emmers in de container. Is dit milieutechnisch wel verantwoord?
Oxideresten? Afgesproken wordt dat Saskia vd Scheer en Elly van Hoof het afvoeren van de klei
naar de stort voortaan op zich nemen.
Rita pleit ervoor om geen verdere individuele acties te ondernemen, maar als je iets wilt doen,
dit altijd in overleg te doen met de docent.
Nel Antheunisse: de inhoud van de verbandtrommel is over datum en moet worden aangevuld.
Saskia vd Scheer neemt dit op zich.
Ans Th.: wanneer wordt de deksel koffiepot vervangen? Wordt doorgegeven aan Mieke
Kerkhoven.
Jeanette Goudsmit vraagt op wij korting kunnen bedingen bij Silex, voor CKE cursisten geldt dit
namelijk wel. Ad: ook hier gaan we achteraan.

8. Sluiting
Rita dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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19 april 2019
Rita Bosch
secretaris BKT
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