Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Geldropse Vrijetijds
Schilderschool.
Datum: 23-2-2017
Aanwezig bestuur: Klaas vd Hurk, José van Wezel, Nettie Lathouwers, Ans van den Broek,
Leny Beks
Afwezig bestuur: An van de Broek
Aanwezig begeleiders: Margo Pieterson, Juliëtte Kalse, Peter van Bussel, Miriam
Verberne.
Aanwezig leden: Liesbeth Thomassen, Giel Schroijen,Lia Lennarts,Brigit vd Broek, Marlies
van Roij, Marie-José vd Sluys, Agnes Schmitz, Lieneke Hoogland
Afgemelde Leden:Maria Eickmans, An vd Broek, Marie-José Cobussen, Ans Bolt.
Agenda punten:
1. Opening vergadering (Klaas)
Tijdens het nuttigen van een kopje thee/koffie opent Klaas de vergadering en heet hij alle
aanwezigen van harte welkom. Er wordt even stilgestaan bij het overlijden van Ad
Meeuwesen en de echtgenoot van Sonja van Spaendonck.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de ledenvergadering van 18-2-2016 worden door iedereen goedgekeurd, er
zijn verder geen vragen over.
3. Beschouwing afgelopen jaar ( Leny)
Afgelopen jaar hebben we in april een expositie gehouden in onze eigen
schilderaccommodatie “De Twern”. Omdat we dat jaar (2016) ook ons 20 jarig bestaan
vierden hebben we voor de expositie het thema “Feest” gekozen, in de ruimste zin van het
woord. Iedereen heeft speciaal voor deze expositie iets gemaakt rond het aangereikte
thema. De opening voor de eigen leden was op vrijdag 15/4 vanaf 16.00-19.00 uur. Op
zaterdag en zondag (16/4 en 17/4) konden bezoekers tussen 12.00-16.00 uur gratis een
kijkje komen nemen, waarbij enkele leden van de schildersgroep zelf aan het werk waren.
Tevens konden de bezoekers aan een werktafel zelf aan de slag met verf en penselen om
samen een reuze schilderij samen te stellen. Het uiteindelijke resultaat komt straks boven de
bar te hangen. Ook was er aan de tentoonstelling een prijsvraag verbonden, de uiteindelijke
winnaar was Désiree de Rooij, zij heeft inmiddels een lunchbon van de Gammele Geit in
ontvangst mogen nemen.
We hebben behoorlijk wat aanloop gehad tijdens deze dagen en we hadden gehoopt dat dit
zou leiden tot een toename van het aantal leden, helaas was het aantal aanmeldingen
blijven steken bij 3 nieuwe leden. We kunnen echter wel terugkijken op een mooie expositie
en veel mensen hebben toch kennis kunnen maken met de Geldropse Vrijetijds
Schilderschool.
4. Eventueel ingekomen stukken
Er is een uitnodiging binnen gekomen voor de kunstmarkt in Asten, deze hangt op het grote
bord. Iedereen die hierin interesse heeft kan zich zelf aanmelden, instructies hiervoor staan
op het formulier.
5. Toelichting op financieel jaarverslag:
José van Wezel legt het financieel jaarverslag voor en dat wordt door iedereen verder
goedgekeurd. Ze geeft te kennen dat we financieel wel iets inleveren, dit heeft mede te
maken met het feit dat er diverse opzeggingen en veel langdurig zieken zijn geweest,
waardoor er minder contributie is gegenereerd.

6. Verslag kascommissie; aanstelling nieuwe kascommissie
Maria Eickmans heeft zich door persoonlijke omstandigheden afgemeld voor de kascontrole ,
haar taak wordt overgenomen door Liesbeth Thomassen. Samen met Désiree de Rooij
hebben zij de kascontrole uitgevoerd bij José. Alles was zoals gewoonlijk tiptop in orde,
namens iedereen hartelijk dank José voor al je tijd die je daar in steekt. We zijn helaas
vergeten tijdens de vergadering een nieuwe kascommissie aan te wijzen, maar dat wordt t.z.t
wel geregeld.
7. Samenstelling bestuur/ledenbestand
Ons bestuur bestaat momenteel uit 6 leden, wat ruim voldoende is, gezien de weinige taken
die er zijn. Geen van de huidige bestuursleden heeft te kennen gegeven te willen stoppen,
dus gaan we op dezelfde voet verder. Mochten er mensen zijn die andere gedachten hebben
dan het bestuur dan kunt u dit altijd kenbaar maken.
José laat weten dat het ledenbestand momenteel op 63 leden staat.
8. Pauze
9. Kalender 2017/2018
Meivakantie

:22/4-7/5/2017 wel schilderles mits voldoende deelname

Zomervakantie

:juli en augustus geen schilderles

Kerstvakantie

:23/12-7/1/2018 geen schilderles

10.Activiteiten 2017/2018; nieuwe ideeën
We willen graag wat meer bekendheid krijgen en daar worden tijdens de vergadering
diverse mogelijkheden voor aangedragen:
-Poster aan de raam van onze accommodatie zodat mensen zien dat we daar schilderen.
Leny doet navraag bij de beheerder of dat mag. Ik heb inmiddels Rene vd Heuvel gebeld
hierover, maar hij heeft dat liever niet omdat er meerdere organisaties in het gebouw zitten,
de zaal is dus niet alleen voor ons. Hij hoopt dat we begrip hebben voor zijn standpunt.
-Klaas geeft te kennen dat we gratis kunnen adverteren met foto en logo en een tekst van
max 400 woorden in het wekelijkse krantje “Mooi Gelrop-Mierlo“. Juliëtte wil hiervoor wel iets
bedenken. Een mooie manier om onze vereniging met een bepaalde regelmaat onder de
aandacht te brengen.
-Er wordt een open inloopweek geopperd zodat mensen kunnen kijken hoe we schilderen
zonder dat het verplichtingen met zich meebrengt.
- Ook buiten schilderen wordt naar voren gebracht, bijvoorbeeld op het plein bij de
bibliotheek. Als we daar met enkele mensen gaan zitten schilderen trekt dat ook de nodige
aandacht. Dat zou b.v. 13/5 kunnen, Klaas gaat de leden hiervoor mailen/aanschrijven zodat
iedereen die dat leuk vindt zich kan opgeven.
- Bij Groenrijk is enkele weken geleden een expositie gehouden van diverse schilders uit
Heeze/Geldrop met als thema Kunst in het Groen”. Hier zijn veel mensen op af gekomen en
het is een leuke entourage. Ik heb bij de eigenaar geïnformeerd of het mogelijk was om dat
ook een keer voor de GVSS te organiseren. Hij stond er wel open voor en we kunnen met
hem contact opnemen om dat verder te bespreken als we dat willen organiseren.
-We gaan ook nog kijken of we thema-avonden ( portrettekenen, kleurmengingen, tekenen)
gaan organiseren, dan moet er wel voldoende interesse zijn.

- Klaas laat weten dat de site van GVSS weinig bezocht wordt, dus daar moeten we het wat
bekendheid niet van hebben.
-Er wordt nog gesproken over de naam van de vereniging,sommige denken dan het woordje”
school” mensen afschrikt. Uiteindelijk wordt toch besloten de naam te handhaven, we staan
ook bij KvK zo in geschreven en we zijn ook een vereniging waar mensen naar toekomen om
toch wat te leren op het gebied van schilderen, dit gaat op een vrij losse manier, iedereen
mag schilderen wat men wil.
We zullen als bestuur bekijken of we aan dit alles meer vorm kunnen geven.
11. Gebruik van de ruimte; andere gebruikers op donderdag; onderhoud
schoonhouden leslokaal; stallen doeken/schildersspullen; mivatoilet.
Op donderdag moet alles netjes opgeruimd worden, zoals ezels en doeken e.d. omdat
daarna een andere groep komt schilderen en omdat er in het weekend of in de andere
avonden weleens anderen gebruik maken van de ruimte. Een vriendelijk doch dringend
verzoek aan iedere groep om in de doekenkasten te kijken wat mee naar huis kan of wat
weg kan, zodat we meer ruimte creëren voor doeken die nog nat zijn en niet mee naar huis
kunnen. Er staan dingen in die er weken in staan waar niets mee gedaan wordt, zelfs
helemaal lege doeken.
Omdat het onze eigen ruimte niet is kunnen we niet alles laten staan zoals we dat zelf
zouden willen, dus als iemand ergens een ruimte heeft of weet die geschikt zou zijn voor ons
dan horen we dat graag.
Verkoopplannen waar enige tijd geleden sprake van was in de krant zijn voorlopig niet aan
de orde. Ze kunnen ons als huurder ook niet zomaar buiten zetten, dat is een hele juridische
procedure. De stichting van de Twern heeft ons ook graag als huurder omdat zij daarmee
sterker staan naar de gemeente toe.
Er zijn 4 lampen in het plafond stuk, dit wordt gemeld aan de beheerder.
Er zijn geen mogelijkheden voor meer kastruimte helaas, wel mogen de spullen in het
mivatoilet blijven staan.
12. Punten vanuit docenten
Geen doeken op tafels laten liggen aub en kastruimte per groep bekijken en opruimen.
Verder geen opmerkingen of mededelingen.
13.Punten vanuit de leden.
- Agnes attendeert op de klemmen bovenaan de schildersezels, er zitten diverse klemmen
los. Klaas heeft hier iets voor en gaat dat regelen. Ze geeft ook aan dat de verwarming
afslaat rond 11.30 uur. Er zal waarschijnlijk een tijdschakelaar op zitten, maar men kan dit
zelf weer handmatig in het keukentje bijstellen.
-Giel heeft een projector voor de schilderschool
14.Rondvraag.
Geen vragen meer.
Met vriendelijke groeten,
Leny Beks
Secretariaat GVSS

