Verslag van de algemene ledenvergadering van de Geldropse Vrijetijds
Schilderschool d.d. 19-02-2019
Aanwezige bestuursleden: Klaas vd Hurk, Ans vd Broek, José van Wezel, An vd Broek en Leny Beks.
Aanwezige begeleiding: Peter van Bussel
Aanwezige Leden: Door Heijmans, Betty Warmoeskerken, Liesbeth Thomasse, Désirée de Rooij,
Maria Eickmans, Aly Verhoeven, José van der Versluijs, Giel Schroijen,Karina Sevriens, Emmy van
Bommel.
Afgemelde leden en begeleiding: Maria vd Horst, Marie-José Kobussen, Ria Gerits, Ingrid van
Griensven, Bertie Jacobs, Juliette Kalse.

1. Welkom
Klaas opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag van de vorige ledenvergadering.
Er zijn geen vragen over de notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 22-2-2018, deze worden
door de aanwezigen goedgekeurd.
3. Eventueel ingekomen stukken.
We hebben een overlijdensbericht van Leo le Large ontvangen, we zullen hem als gewaardeerd lid
missen binnen onze vereniging.
4. Beschouwing afgelopen jaar (Leny/Klaas).
Om het bestaan van de vereniging te waarborgen hebben we afgelopen jaar met pijn in ons hart
dagdelen moeten opheffen. Dit had helaas als gevolg dat er ook enkele leden zijn gestopt. Dankzij
deze maatregel constateren we nu dat we daar toch goed aan hebben gedaan en kunnen we
momenteel zeggen dat we financieel gezien weer gezond zijn. We hopen in de toekomst echter wel
op groei die nog goed mogelijk is. Verder zijn er geen nevenactiviteiten geweest dit jaar.
Klaas geeft aan dat hij in geval van calamiteiten ook kan invallen voor de begeleiding. Hij is inmiddels
met pensioen en heeft daar nu tijd voor. Op de vraag van Klaas hoe alles nu in de lessen verloopt
wordt positief gereageerd.
Aly Verhoeven zegt wel dat er diverse leden zijn gestopt door het opheffen van dagdelen en ze wil
graag weten of het op financieel gebied ook echt zinvol is geweest om deze maatregel te treffen.
Klaas legt uit dat als we deze maatregel niet hadden genomen we uiteindelijk niet uit de rode cijfers
zouden komen en de vereniging dan failliet zou gaan. Omdat we minder huur en begeleiding hoeven
te betalen is dit nu niet het geval en zijn we uit de schulden. We hebben op dit moment gemiddeld
zo’n 10 personen per dagdeel en dat is genoeg om financieel rond te komen en gezond te blijven.
Wel is het nog niet helemaal te vergelijken omdat het pas in september 2018 is ingegaan. We
moesten immers nog een achterstand inhalen. We hopen uiteraard dat het ledenaantal zal
aantrekken. Uit het verslag van de penningmeester zal blijken dat het nu financieel weer goed gaat
met de vereniging.
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5.Toelichting op het financieel jaarverslag;(José van Wezel)
José geeft uitgebreid toelichting op het financieel jaarverslag. Vorig jaar waren we nog aan het
interen op ons saldo, maar met de maatregelingen die we hebben getroffen hebben we daar nu
weer een positieve draai aan kunnen geven. Alle uitgaven en inkomsten worden duidelijk door José
verantwoord. José vraag in de groep of er iemand interesse heeft om haar taak als penningmeester
over te nemen. Helaas heeft niemand van de aanwezigen daar enige interesse in. Mocht er iemand
van de niet aanwezige leden zich daartoe bereid vinden dan horen wij dit graag natuurlijk.
6. Verslag kascommissie; aanstellen nieuwe kascommissie.
Désirée de Rooij en Liesbeth Thomasse hebben de jaarlijkse kascontrole bij José gedaan en alles
goedgekeurd. Het zag er allemaal weer keurig netjes uit. Namens iedereen weer bedankt José. De
nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit; Maria Eickmans en José Versluys.
7.Vereniging:
A. Samenstelling bestuur: Het bestuur bestaat voortaan uit 5 in plaats van 6 personen. Als er iemand
is die zich wil aanmelden voor een bestuursfunctie dan horen we dat graag, maar in principe is 5
personen voldoende. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.
B. Ledenbestand: We hebben momenteel 41 leden wat neerkomt op een gemiddeld van ca. 10
personen per groep. Het liefst willen we daar natuurlijk groei in zien.
C. Werving nieuwe leden (ideeën): Aan iedereen een oproep om onze vereniging te promoten en
eventueel mensen aan te dragen. Iedereen mag komen proefdraaien. We gaan middels een
advertentie in de middenstandsbelangen een oproep doen om leden te werven en in het Eindhovens
Dagblad kunnen we bij vraag en aanbod een uitnodiging plaatsen voor een
kijkavond/ochtend/middag.
Exposeren is ook een optie, daar komen we zo meteen op terug. We moeten de GVSS vaker onder de
aandacht brengen, vooral op plaatsen waar veel mensen komen, daar kunnen we flyers/folders
neerleggen.
Emmy van Bommel geeft aan dat haar dochter op school les geeft, misschien is daar interesse om
folders/flyers neer te leggen.
In Nuenen wordt het gewoon in diverse etalages gelegd met info over de schildermogelijkheden.
Karina Sevriens heeft een praktijk voor klassieke homeopathie en geeft aan dat ze best wat info over
de schilderschool op haar site wil plaatsen, als ontspanning/tijdbesteding, dat kun je ook als therapie
zien nl. Klaas zorgt dat ze deze info krijgt.
8. Pauze
9. Kalender/activiteiten 2019/2020
9A. Expositie april 2019;
We zijn bezig om te kijken of het mogelijk is in het centrum van het dorp te exposeren. Er is op dit
moment veel leegstand van diverse panden en we gaan informeren of er mogelijkheden zijn om een
weekend in een van deze panden onze schilderijen ten toon te stellen, b.v. in het pand van Mulders
of van Kunen. Ons eigen pand “ De Twern “ligt veel te ver af en daar komt te weinig publiek op af. In
de Coevering is ook een leegstaand pand vd Rabobank( is wel afgetimmerd) en bij de Tattoo shop
staat ook dat dit pand te huur komt, maar we weten niet per wanneer. Mocht iemand ideeën
hebben laat het ons dan even weten. Misschien is het ook verstandig om te kijken wanneer we dat
organiseren, het moet niet met allerlei andere dingen samenvallen want dan komt er weinig publiek
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op af. De vorige keer dat we op het plein stonden in het dorp waren er nl. diverse andere activiteiten
in de omgeving ( kunstroute + nog iets ?) , dan moeten mensen keuzes gaan maken.
We moeten de GVSS vaker onder de aandacht brengen, vooral op plaatsen waar veel mensen
komen. Daar kunnen we flyers neerleggen.
Met de flyer gaat Ans vd Broek aan de slag om een opzet te maken en we informeren wat dat gaat
kosten.
Ans Bolt gaf aan dat het misschien een idee is om kwasten en acrylverf aan te schaffen zodat nieuwe
leden niet direct materialen hoeven aan te schaffen tijdens het proefdraaien. Dit is een goed idee.
Het bestuur gaat dit organiseren. Er is wel acrylverf maar dat is van de Action en van mindere
kwaliteit. We gaan een aantal kleuren Amsterdam ( rood, geel,ultramarijnblauw, gebr. sienna, titaan
wit en zwart) en kleine kartonnen doekjes en penselen aangeschaffen.
9B.Voorstel buiten schilderen zaterdag 18 mei.
Zaterdag 18 mei willen we een buiten schilderdag organiseren van 10.30-15.00 uur, bij slecht weer
verplaatsen we deze activiteit naar 25/5. Klaas stuurt alle leden via de mail een uitnodiging en
iedereen kan zich hier voor aanmelden.
9C. Vakantiedagen.
meivakantie 27/4/2019 t/m 5/5/2019
zomervakantie: juli en augustus
kerstvakantie: 23/12/2019 t/m 5/1/2020

10. Punten vanuit docenten. (geen)
11. Rondvraag.
Desiree; slechte verlichting in de schilderruimte en handdoekje op toilet zou fijn zijn.
Antwoord: spotjes zijn stuk , dit is doorgegeven. Aan het lichtniveau kunnen we niets doen, Het is al
herhaalde malen gevraagd en we hebben ook andere armaturen aangeboden, maar de verhuurder
wil dit niet aanpassen. We kunnen de bouwlamp gebruiken , je moet hem tegen het plafond richten,
dat geeft indirect veel extra licht. Klaas heeft dit na de vergadering laten zien.
Voor het handdoekje moeten we zelf zorgen, deze liggen in de kast. Graag na de les niet op de toilet
laten hangen aub.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen en Klaas sluit de vergadering wenst iedereen veel
schilderplezier en dankt voor de aanwezigheid.
Met vriendelijke groeten,
Leny Beks/Secretaris GVSS
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