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        Verslag algemene ledenvergadering BKT woensdag 23 september 2020. 
 
       Aanwezig: 16 leden 

Afwezig met bericht: 3 leden 
 

1. Opening en mededelingen 
Frank Seegers opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. We leven in een bijzondere 
tijd met Carona alom. Daarom ook kunnen we nu pas de ledenvergadering houden i.p.v. in het 
voorjaar. 
 
2.Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 2019 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 

  4. a. Verslag secretariaat  
Rita Bosch doet verslag: ‘In 2019 kwam het bestuur vier maal bijeen voor een vergadering en 
werden er twee vergaderingen belegd met onze docenten.  
17 April 2019 hielden wij de algemene ledenvergadering.  
In 2019 hebben we twee Raku dagen, een zomercursus, de draaimarathon en de tweedaagse 
workshop portret boetseren door Netty van Osch georganiseerd. 
28 September 2019 organiseerden we met alle verenigingen van Frederiklaan 163 en Lindelaan 
een zgn. Burendag. 25 En 26 januari 2020 vond onze jaarlijkse expositie plaats.’ 
 
4 b. Verslag ledenadministratie 
Basja van Antwerpen doet verslag: ‘We startten het jaar met 134 leden. Daar zijn 22 leden 
bijgekomen, zodat er op een bepaald moment op de ledenlijst 156 leden genoteerd stonden, 
inclusief de 4 mensen die een dubbel dagdeel volgen. 
Aan het einde van 2019 ontvingen we slechts 12 afmeldingen, op zich weinig, maar daar bleef 

het evenals voorgaande jaren niet bij. Maar liefst 16 opzeggingen volgden en niet alleen in 

januari…  Het totaal aantal afmeldingen kwam daardoor op 30. In totaal zijn we het jaar 2019 

met 8 leden minder geëindigd dan waarmee we het jaar begonnen. Je zou denken dat Corona 

hier een rol speelde, maar dat werd niet vermeld. Slechts 1 persoon gaf Corona als reden van 

opzegging, zij verloor als ZZP’er haar werk. Tot slot wil ik nog even stilstaan bij het overlijden van 

Corry Tops. We missen haar niet alleen als fijn persoon, maar ook vanwege haar prachtige werk 

dat er toe deed op onze exposities.’ 

José van Nispen vraagt naar het maximale aantal leden, dat De BKT kan toelaten. Dat is 153. 
Het verbaast Adrienne van der Steijn dat leden zo laat opzeggen. José: Kunnen de docenten daar 
de leden niet op aanspreken? Neen, dat is zeker geen taak van onze docenten. 
 

  5. Financiële zaken 
a. Toelichting Ad van Antwerpen penningmeester: ‘2019 Was een uitstekend jaar qua bezetting 
en dus ook qua contributieopbrengsten, maar daarover zal het verslag van de ledenadministratie 
meer duidelijkheid geven. De bakkaarten doen het nog steeds naar behoren en worden prima 
bijgehouden. Andere inkomstenbronnen zijn de workshops: Zomercursus, Draaimarathon en 
Raku stoken. Al deze initiatieven hebben een positieve bijdrage geleverd aan de vereniging, 
zowel in geld als ook in de ontwikkeling van de deelnemers.  En natuurlijk een heel belangrijke 
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bron: de subsidie uitkering van de gemeente Eindhoven. Ook in 2019 hebben we weer aan een 
aantal voorwaarden van onze subsidieverschaffer voldaan, waaronder het houden van een 
openbare expositie gedurende 2 dagen.  
Zoals het er nu naar uitziet zal ook in 2021 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. 
Uiteindelijk zal hierin verandering komen omdat er een energieafrekening van de gemeente 
Eindhoven is binnengekomen. Tot nu toe moesten we gissen hoeveel we aan energie kwijt 
zouden zijn. Deze afrekening bedraagt voor 2019 een kleine € 6.000,00.  Ook werd meegedeeld 
dat de afrekeningen over 2015 t/m 2018 in behandeling zijn. In totaal gaat het dan om ongeveer 
€ 26.000,00. Deze afrekening staat overigens met de vijf huurders van de gebouwen aan de 
Frederiklaan 163 ter discussie. Positief hieraan is dat de penningmeester eindelijk vanaf het 
kalenderjaar 2020 het jaar met de juiste bedragen voor energie kan afsluiten. Waarschijnlijk zal 
een betalingsregeling worden overeen gekomen voor de energienota’s.   
In het bankoverzicht (de vereniging heeft geen contant geld in kas) is te zien dat er een negatief 
verschil is tussen het beginsaldo op 01-01-2019 en het eindsaldo op 31-12-2019. Daar staan dan 
wel forse investeringen tegenover. In 2019 is o.a. geïnvesteerd in een nieuwe, professionele 
spuitcabine. De oude was echt aan vervanging toe.’ 
 
José stelt voor een hoger baktarief te hanteren voor werk, dat thuis gemaakt wordt. Het is niet 
de bedoeling om thuis werk bij de BKT te laten bakken. Net zo min als het vervaardigen van grote 
(productie)aantallen. 
Adrienne: Kunnen de groepen niet beter zelf materialen aanschaffen i.p.v. de BKT? Ad: Neen, we 
zijn een keramiekvereniging en de aanwezigheid van basismaterialen hoort daar ook bij. Het zou 
ook te veel ruimte innemen als iedere groep het zelf zou gaan doen. 
Ook vindt zij het is jammer dat de Raku dag niet doorgaat. Er hing ook geen lijst op de kast! Zij 
zou graag de boetseerworkshop niet overdag hebben om ook jonge werkenden gelegenheid te 
geven mee te doen. 
Rita: In overleg met de docenten hebben we afgesproken digitaal te laten inschrijven e.e.a. om 
de administratieve verwerking en betaling(voor aanvang van de workshop) te vereenvoudigen. 
Ook hierom kan inschrijven voor workshops niet nog de laatste week! We zullen het inschrijven 
nog eens bepreken met de docenten. 
Complimenten voor de penningmeester van Hetty van de Velden. 
 
b. Verslag kascommissie 
Ineke Roordink en Wilma van de Munckhof hebben de stukken bekeken en constateren geen 
onjuistheden.  
c. Jaarrekening wordt goedgekeurd. 
d. Benoeming kascommissie 2020 
Wilma stopt als lid kascommissie, als nieuw lid kascommissie wordt aangesteld Hetty v.d. Velden 
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, 
Mieke Kerkhoven, bestuurslid en Rita Bosch, secretaris. 
     
7. BKT en Corona 
Frank: Nu het weer verslechterd en het kouder wordt moeten we nadenken over de ventilatie. 
Het bestuur onderzocht de kosten en mogelijkheden van een professioneel ventilatiesysteem. Dit 
zou kunnen worden aangelegd, echter de kosten(ca. €20.000) kan onze club niet dragen. Van de 
gemeente Eindhoven ontvingen wij het ventilatie advies om voor aanvang van de bijeenkomsten 
heel goed te ventileren. Dat moet voldoende zijn. De aanwezigen stemmen hiermee in al wordt 
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wel gevraagd dit duidelijk te communiceren om verkeerde gezichten te vermijden bij het open 
zetten van de ramen. We zetten twee ramen(glazuurruimte en atelier) op een kier permanent 
open voor een voortdurende ventilatie.  
José van Nispen: Eén raam sluit niet goed. Mieke Kerkhoven: Dit is al doorgegeven aan de 
gemeente. 
Carianne vraagt naar compensatie lidmaatschap. Ad: We hebben niet kunnen voorzien hoe lang 
de Corona zou duren. Middels het nood-rooster deze zomer is de mogelijkheid geboden om 
lessen in te halen, waardoor we in totaal op 30 bijeenkomsten uitkomen, normaliter zijn dit er 
33. Als vereniging hebben wij op geen enkele financiële ondersteuning aanspraak kunnen maken. 
Verschillende leden hebben aangegeven geen restitutie lidmaatschap te willen. Een verzoek om 
3 bijeenkomsten te restitueren kan worden gedaan bij de penningmeester. 
 
8. Rondvraag 
- Carianne: Gaat de tentoonstelling door? Ad: De gemeente eist dit, is een van de 

subsidievoorwaarden, ook in deze Corona tijd. Het bestuur denkt na over de mogelijkheden 
en datum.  

- Mitzi vd Akker heft haar thuis atelier op en wil grondstoffen aan BKT schenken. Daar zijn we 
heel blij mee. 

- Adrienne vraagt aandacht voor de schoonmaak van het atelier. 
- Bea Goorman: Waar is Canthal draad te koop of schaft BKT dit aan? Moet zelf worden 

aangeschaft, is te koop bij Silex.  
- Rita vraagt namens Ineke Roordink of het mandje gevonden voorwerpen aandacht kan 

krijgen en t.z.t. naar in de zak van Max o.i.d.? Is akkoord. 
- Carianne: Kunnen we evt. bezoek aan Silex communiceren? Ja kan via onze besloten 

facebook pagina. 
 

 
9. Sluiting 
Frank dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 
 
 

28 September 2020 
Rita Bosch 
secretaris BKT 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 


