Verslag van de algemene ledenvergadering van de Geldropse
Vrijetijds Schilderschool.
Datum:22-2-2018.
Aanwezige bestuursleden: Ans van den Broek, An vd Broek, José v Wezel, Klaas vd Hurk,
Leny Beks
Afwezig bestuurslid: Nettie Lathouwers
Aanwezige begeleiding: Peter v Bussel, Margo Pieterson, Juliëtte Kalse, Miriam Verberne.
Aanwezige leden: Ada Lelie, Ad vd Heijden, Marie-José Kobussen, Liesbeth Thomasse, Ans
Bolt, Door Heijmans, Betty Warmoeskerken, Riki Verhagen, Ria Janssen, Ineke Oortwijn,
Hennie Jegerings,Nelleke Hendriks, Ursula Köster, Aly Verhoeven, Mieke Gruintjes, Agnes
Schmitz, José vd Sluys, Lieke van ’t Hof, Lineke Hoogland, Lia Lennarts, Ria Gerits, Maria
vd Horst, Ineke Engel, Liesbeth Visser, Désirée de Rooij, Bertie Jacobs-van Leenders.

1. Opening.
Klaas opent de algemene vergadering door alle aanwezige van harte welkom te heten.
2. Notulen van vorige ledenvergadering.
Er zijn geen vragen over de vorige notulen van 23-2-2017, deze worden door iedereen
goedgekeurd.
3. Beschouwing afgelopen jaar (Leny).
We hebben het afgelopen jaar 2 buiten schilderdagen georganiseerd in mei en in
september. Diverse mensen van de begeleiding en enkele leden stonden op de Heuvel in
Geldrop te schilderen en te tekenen. Veel mensen kwamen een kijkje nemen en we
hoopten hierdoor wat meer leden te verkrijgen , maar het aantal inschrijvingen viel toch
een beetje tegen helaas. Ineke geeft aan dat we hier meer ruchtbaarheid aan moeten
geven via flyers of advertenties. Ook laat ze weten dat de eigenaar van Het Heerenhuys 23
( Richard Pors) dit jaar weer de Franse dag organiseert in het centrum en dat we daar van
harte welkom zijn. We krijgen t.z.t. bericht daarover of we benaderen hem zelf.
Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een van onze leden, Theo Holwijk
is op 16 november overleden en de echtgenoot van Maria Eickmans is onlangs ook
overleden. We wensen haar en de familie van Theo heel veel sterkte toe.
4. Ingekomen stukken( overlijdensberichten/aankondiging verkoop de Twern/
kunstmarkt Asten)
We hebben van de gemeente Asten via de mail vernomen dat de stichting die de jaarlijkse
kunstmarkt “Asten klinkt als een klok” failliet is en dus wordt er geen kunstmarkt meer
georganiseerd.
De gemeente is voornemens om diverse verenigingsgebouwen te gaan verkopen, waaronder
ook de Twern. Wanneer dit zal gaan gebeuren is niet bekend, wel is het zaak om rond te
kijken voor andere ruimte mochten we er hier uit moeten. Klaas is bezig om informatie in

te winnen bij de stichting Jeugdbelangen Zesgehuchten, die eventueel ruimte beschikbaar
heeft. Hij moet hiervoor het bestuur benaderen wanneer en welke ruimte er beschikbaar is
en wat de huurprijs is. Hij komt hier op terug zodra er meer bekend is.
5. Financieel jaarverslag door penningmeester ( José ).
José geeft een toelichting op het financieel jaarverslag en legt uit dat we de afgelopen 3
jaar meer uitgaven dan inkomsten hadden. Dit heeft diverse redenen die zij allemaal
duidelijk kan verantwoorden. Grote posten zijn het terugvallen van het aantal leden, veel
mensen zijn langdurig afwezig geweest door ziekte of door andere redenen waardoor er
geen lidmaatschap betaald werd, mensen die dubbel betaald hadden en dus geld
teruggestort kregen. En de normale vaste kosten natuurlijk zoals huur, bankkosten,
representatiekosten, begeleiding,webpagina e.d. We teren op dit moment € 2150,-- in.
Voor dit jaar hebben we nog voldoende saldo op de rekening maar dit kan zo geen 2 jaar
meer duren want dan is de pot leeg en moet de vereniging worden stopgezet.
José wijst nog even op “Het steuntje in de rug”een actie van de Rabobank om diverse
verenigingen te steunen. Mensen die een rekening bij de Rabobank hebben of lid zijn van
de Rabobank kunnen stemmen uitbrengen op een vereniging die ze willen steunen, dit gaat
in maart weer gebeuren, dus mensen breng een stem uit op de GVSS, dan krijgen we
misschien een financieel steuntje van de Rabobank. Afgelopen jaar hebben we daarvan
€76,-- ontvangen. We hebben ook een schenking van €200,-- mogen ontvangen van iemand
die ons een warm hart toedraagt.
Liesbeth Visser stelt voor om de contributie dan te verhogen zodat we meer inkomsten
hebben, maar Klaas wil dat als het kan nog voorkomen en later in de vergadering andere
oplossingen voordragen die eerst besproken moeten worden.
De huur van de Twern is inmiddels van 12 maanden teruggebracht naar 11 maanden, dat
scheelt dus weer 1 maand huur.
6. Verslag kascommissie/aanstellen nieuwe kascommissie.
Désirée de Rooij en Liesbeth Thomasse hebben bij José de jaarlijkse kascontrole
uitgevoerd, zij hadden nergens iets op aan te merken alles zag er tiptop uit, complimenten
en een dankjewel voor José voor het vele werk wat zij hiermee verzet, het is toch een
hele administratie. Klaas vraagt aan de aanwezigen wie er komend jaar de kascontrole wil
uitvoeren. Helaas melden er zich geen gegadigden, dus stelt Désirée voor om dat weer
samen met Liesbeth te doen. Dit wordt akkoord bevonden, hartelijk dank daarvoor.
7. Toelichting financiële problemen door Klaas + voorstellen van bestuur met
actiepunten die genomen moeten worden om ons bestaan te waarborgen.
Alle aanwezigen hebben van Klaas informatie gekregen met een overzicht financiën
2014/2015/2016, prognoses financiën 2017/2018,overzicht groepen en de
probleemstelling. Dat het financieel niet goed gaat is wel duidelijk uit het verslag dat
José gedaan heeft. We hebben als bestuur bij elkaar gezeten om te kijken naar oplossingen
hiervoor, hieronder de probleemstelling en de diverse mogelijke maatregelen.
Probleemstelling :
•

Terugval aantal betalende leden naar 50 ( momenteel weer 56), veel uitvallers
vanwege ziekte of andere interesse.

•

Minder inkomsten.

•

Vaste lasten (huur/begeleiding) gebaseerd op minimaal 65 leden ( gemiddeld 10
betalende leden per groep). Huur voor 7 dagdelen is reeds eerder teruggebracht
naar 6. Onlangs zijn er afspraken gemaakt om de huur terug te brengen naar 11
maanden ipv 12. Dat heeft echter nog niet het beoogde resultaat.

Maatregelen.
A. Inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen:
•

Opheffen van een dagdeel ( huur en begeleiding)overeenkomstig het aantal leden
(€2372,50/jr.) of contributieverhoging.

B. Aanpassen betalingsregeling/teruggave beleid.
•

Geen contributie teruggave bij uitval vanwege ziekte ; pas na ½ jaar afwezigheid
contributie stopzetten tot men weer komt schilderen. Inhalen blijft altijd mogelijk.

•

Invoeren automatische incasso voor 10 maanden.

C. Mogelijkheid bespreken voor aangepast lidmaatschap, knipkaart voor 20 weken tegen
een 30% hoger tarief, 265/42=6,30+ 30% = €8,20/les ( kaart kost dan €164,-- vooraf te
betalen ).
Dit om meer leden aan te trekken en op die manier de mogelijkheid bieden voor
winterschilders.
8.Pauze.
Er wordt even een pauze ingelast voor een rondje koffie/thee, daarna gaan we stemmen/
besluiten over de maatregelen.
9. Stemming/besluiten n.a.v. de voorstellen van het bestuur.
Punt B en C worden met meerderheid van stemmen geaccepteerd, echter punt A stuit op
veel weerstand wat betreft het opheffen van een dagdeel, de verhoging van de contributie
is voor de meerderheid geen probleem. Het bestuur wil 4 leerkrachten behouden voor het
opvangen van b.v. vakantie of ziekte. Geen enkele groep wil switchen naar een ander
dagdeel of andere begeleiding, ieder heeft zo zijn argumenten. Alle aanwezige leden zijn
het er mee eens dat het bestuur de uiteindelijke beslissing gaat nemen over punt A,
omdat we er anders niet uitkomen. Klaas laat weten dat het bestuur en eventueel
begeleiding hiervoor nogmaals bij elkaar komen.
10. Kalender 2018.
Meivakantie : 28/4-11/5/2018
Zomervakantie: juli en augustus zijn we gesloten
Kerstvakantie: 24/12-4/1/2019
11. Activiteiten 2018/2019: nieuwe ideeën vd leden/workshops/behoefte echte les?
Helaas is dit door tijdgebrek niet speciaal aan de orde gekomen, maar alle suggesties zijn
altijd welkom. Wel hebben we het al over de Franse dag gehad die het Heerenhuys 23

organiseert en waar we graag aan mee willen doen d.m.v. buiten schilderen/exposeren.
Jullie worden daar t.z.t. van op de hoogte gebracht.
Betty Warmoeskerken bracht ook naar voren om meer mogelijkheden te zoeken om te
exposeren, b.v. bij verzorgingshuizen of andere instanties. Klaas heeft haar verzocht om
hiervoor zelf initiatief te nemen door bij instanties te gaan informeren.
José vd Sluys stelde een open dag voor in september. Goed idee, kunnen we zeker regelen.
12. Gebruik ruimte/zomerperiode.
Wegens tijdgebrek niet besproken.
13. Rondvraag.
Liesbeth Thomasse vraagt of het normaal is dat begeleiding bij een ledenvergadering
aanwezig is?
Antwoord; De begeleiding is inderdaad geen lid, bij ons gebeurt dit tot nu toe nog wel. We
bespreken dit in de bestuursvergadering of we dit gaan veranderen.
Peter van Bussel vindt het niet prettig om dinsdag alle spullen steeds te moeten opruimen
en vraagt of het mogelijk is om de ezels in een hoek bij het keukentje op te stellen, daar
staan ze niemand in de weg en blijft de invalide toilet beschikbaar.
Antwoord; Probeer het zo netjes mogelijk op te slaan met een scherm er voor.
Margo Pieterson vraagt of ze bij de bestuursvergadering aanwezig mag zijn ze heeft het
idee dat ze een hoop informatie mis loopt.
Antwoord; Dit is niet de bedoeling van een bestuursvergadering. Mocht het zijn dat zij iets
dringend moet weten wat besproken is binnen het bestuur dan wordt ze er alsnog van op
de hoogte gebracht door een van de bestuursleden.
Désirée de Rooij vraagt of het mogelijk is de woensdagavond naar de dinsdagavond te
verplaatsen zodat er niet steeds met de materialen gesleept hoeft te worden.
Antwoord; De dinsdagavond is al bezet door verhuur aan een andere instantie/vereniging
via de beheerder.
14. Afsluiting vergadering.
Er zijn verder geen vragen meer. Mochten er achteraf nog vragen of suggesties zijn , dan
horen wij dit graag. Rest het bestuur alleen nog jullie te bedanken voor jullie
aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Leny Beks
Secretariaat GVSS

