
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Geldropse Vrijetijds 
Schilderschool d.d. 18-02-2020. 

Aanwezige bestuursleden: Klaas vd Hurk, Ans vd Broek, José van Wezel, An vd Broek en Leny Beks. 

Aanwezige begeleiding: Peter van Bussel, Margo Pieterson. 

Aanwezige Leden: Door Heijmans, Betty Warmoeskerken, Agnes Schmitz, Lineke Hoogland, Bart 
Passon, Margreet Timan, Nelly Derkx, Liesbeth Thomasse, Désirée de Rooij, Maria Eickmans, Marie-
José Kobussen. 

Afmeldingen: Maria vd Horst, Bert Boot, Ria Gerrits, Aly Verhoeven, Emmy van Bommel. 

Agendapunten: 

1.Opening vergadering (Klaas) 

Klaas heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering. 

2.Notulen van de vorige ledenvergadering  

Klaas informeert of er nog vragen zijn over de notulen van de vorige ledenvergadering. Margo vraagt 
namens haar groep waarom er geen expositie is geweest in 2019. Klaas legt uit dat er geïnformeerd is 
of er interesse was en of hieruit leden zouden voortvloeien. Bij de vorige expositie kwam er meer 
bezoek van eigen leden en of familie e.d. dan onbekenden. Met als gevolg dat er weinig tot geen 
nieuwe aanmeldingen uit voort zijn gekomen. Uiteindelijk is het er vorig jaar april niet van gekomen. 
We gaan het dit jaar wel weer proberen om te exposeren in de Twern, mits er genoeg belangstelling 
is en er genoeg materiaal aangeleverd kan worden. We komen daar verder in de vergadering nog op 
terug. 

3. Beschouwing afgelopen jaar (Leny) 

We hebben helaas de buitenschilderdag op 18/5/2019 moeten annuleren wegens te weinig 
belangstelling en ook is er dus afgelopen jaar geen expositie geweest. Dit jaar willen we proberen om 
toch weer een expositie in de Twern te organiseren. 

We hebben in de zomermaanden als bestuur flink geflyerd (1500 flyers) in diverse wijken om toch wat 
leden te genereren, maar ook dat heeft uiteindelijk maar 2 leden extra opgeleverd. Klaas voor de site 
een nieuwe opzet gemaakt met een modern uiterlijk. Er is een onderdeel met tips en trucs toegevoegd 
en ook zijn er nieuwe foto’s geplaatst van de groepen. Kijk maar eens op 
http://www.schilderschoolgeldrop.nl.  

4. Ingekomen stukken (Klaas heeft er 2) 

1. Margreet Timan stelt voor om kleine thema-workshops te organiseren om mensen naar de 
schilderschool toe te krijgen. Men vindt dit een mooi idee, maar helaas hebben we geen 
budget om daarvoor extra de zaal te huren en moet het dus gebeuren binnen de dagdelen die 
we al huren. Misschien is het een mogelijkheid om per groep te kijken of we tijdens de les een 
thema in kunnen plannen of desnoods een hele les daaraan te besteden. Dat moeten we dan 
per groep bekijken of men dat wil. Leden zouden daar dan ook gebruik van kunnen maken op 
een ander dagdeel. Het onderwerp zou dan door een docent moeten worden opgepakt en of 
uitgediept. Te denken valt aan onderwerpen als compositie ; materiaalgebruik; 
portretschilderen of tekenen ; opzetten van een stilleven; modelschetsen ; frottage ; 
penseelvoering etc. 

2. Margo heeft 7 punten namens haar dinsdagochtendgroep die ze wil bespreken: 

http://www.schilderschoolgeldrop.nl/


-Betty vraagt zich af wat het bestuur ervan vindt, dat Juliëtte in de Twern ook les gaat geven aan 
leden van PVGE. Klaas laat weten dat wij als bestuur hier niet echt gelukkig mee waren en dat hier 
uitgebreid met Juliëtte over is gesproken. Zij mocht dan ook geen gebruik maken van onze 
materialen. Wij kunnen echter niemand verbieden om de zaal te huren om daar workshops te 
geven. Juliëtte is door de vereniging PVGE zelf benaderd om daar les te geven. Er hadden zich tot 
december nog maar 5 personen aangemeld en inmiddels is men ook weer gestopt vanwege te 
weinig belangstelling. 

- Margo/groep vraagt zich af waarom de expositie niet is doorgegaan, hierop is eerder al 
gereageerd. 

 - Waarom wordt er dure  Douwe Egberts koffie aangeschaft terwijl we voorheen altijd koffie van  
de Lidl hadden die ook prima was, dit met het oog op bezuiniging.  Klaas laat weten dat het 
waarschijnlijk afhankelijk is waar degene die de inkoop doet zijn boodschappen haalt. 

-Margo wil weten waarom er geen bestuur/leidersvergadering meer is, beslissingen worden nu 
genomen zonder overleg met leerkrachten en Margo wil graag behoeften en vragen bespreekbaar 
maken in zo’n vergadering. Zij heeft het gevoel dat ze dingen mist of niet kan koppelen, mede ook 
door het feit dat er in de andere groepen bestuursleden zitten en bij haar niet. Klaas meldt dat elk 
seizoen een vergadering met de begeleiders is geweest en dit alleen vorig jaar niet is geweest en 
dat ze altijd met hem kan bellen als ze met iets zit.  Er worden binnen het bestuur alleen zaken 
besproken die organisatie,  financiën en of bezetting in zich hebben. Het bestuur bemoeit zich in 
principe niet met de inhoud van de lessen, iedere docent / begeleider doet dat op zijn eigen wijze.  

-In principe zouden leerkrachten voor elkaar invallen als dat nodig is. Nu wordt volgens Margo de 
keuze bij de leden neergelegd of er iemand moet invallen. Zij is het daar niet mee eens.  Als bestuur 
vinden we dat geen probleem. Als dit niet echt noodzakelijk is en de groep zelf vooruit kan, is extra 
invallen van leerkracht niet echt noodzakelijk, bovendien bespaart het ook kosten. Er moet , ook 
vanuit de zaalbeheerder, echter wel altijd iemand van bestuur aanwezig zijn als er geen leerkracht 
is. Juliëtte en Peter kunnen ook niet altijd invallen. 

-Margo/groep vraagt zich af waar het geld van de leerkracht naar toe gaat indien een eigen lid ( 
bijv. Klaas) de zaken waarneemt tijdens afwezigheid van de leerkracht. Klaas laat weten dat hij dat 
kosteloos doet en dat het geld gewoon in kas blijft. 

-Margo/groep vraagt zich af of de locatie niet te duur is nu we zo weinig leden hebben. Tot nu toe 
is de huur nog goed op te brengen, anders moeten we naar andere locaties kijken (bijv. 
Zesgehuchten/Stichting Jeugdbelangen). De huur- kosten van deze locatie zijn echter zodanig dat 
er niet gemakkelijk een andere locatie is te vinden met  de zelfde of geringere kosten. 

5. Toelichting op het financieel jaarverslag (José) 

José geeft uitgebreid een verslag over de financiën van de schilderschool. We hebben afgelopen jaar 
1 groep opgeheven, 1 docent minder gehad en dus ook minder kosten gehad. Dit alles was in het kader 
om de vereniging financieel gezond te houden. We zijn dan ook in de plus geëindigd dit jaar (€126,--). 
We hebben wel steeds minder inkomsten omdat het aantal leden ook terugloopt. De huur gaat 
komend jaar €10,--/maad omhoog. Dus uiteindelijk teren we wel in als deze tendens door blijft zetten. 
We zullen dus echt extra leden moeten zien te krijgen. We hebben wat extra inkomsten gehad door 
verkoop van enkele ezels (5 stuks) en door de clubactie van de Rabobank (€204,96). 

De betalingen verlopen volgens José zonder problemen. Iedereen bedankt José voor het vele werk wat 
zij verzet met de administratie. 

6. Kascommissie 



De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door de commissie. Voor volgend jaar hebben Dora 
Heijmans en Bettie Warmoeskerken zich aangeboden voor de kascommissie om de controle uit te 
voeren. 

7. Ledenbestand 

Het ledenbestand is al eerder ter sprake gekomen, dat is erg laag momenteel en we moeten dan ook 
niet nog verder terugzakken anders moet er weer een groep opgeheven gaan worden. Dat zal indien 
nodig de maandagavondgroep zijn helaas omdat zij de minste leden hebben. We staan open voor tips 
om meer leden te verkrijgen. Facebook is geen optie, dat mogen we als vereniging niet omdat dit een 
open platform is waarop iedereen kan reageren en dingen kan plaatsen waar we dus geen controle op 
hebben. Wij hebben onze site, die we wel kunnen controleren.  Leden die facebook hebben mogen 
natuurlijk naar onze website verwijzen. Margreet Timan oppert om op de app van Nextdoor 
Braakhuizen Zuid of Noord iets te vermelden. Deze app is er voor meerdere wijken. Klaas geeft aan dat 
wanneer leden iets plaatsen dat ze dat dan onder eigen naam moeten doen en niet namens de 
vereniging.  Het is natuurlijk leuk als je dan vermeldt hoe fijn je het vind om bij ons te schilderen en 
dat er nog plaats is voor nieuwe leden. Plaats gerust een link naar onze site. 

8. Pauze 

9. Kalender 2020/2021: 

- vakantie; zomervakantie juli en augustus zijn we gesloten 

                    Kerstvakantie 19/12/2020-3/1/2021 zijn we ook gesloten 

10. Activiteiten 2020/2021 

De expositie in de Twern: Dit moeten we gauw genoeg gaan organiseren. De leiding kan al  navragen 
in de groepen wie er mee doet. Exacte datum moeten we bekendmaken zodat men tijdig materiaal 
kan aanleveren.  Waarschijnlijk begin mei.  

Buiten schilderen: Hiervoor moeten we kijken of er interesse voor is en er moet een datum daarvoor 
geprikt worden. Misschien kan één van de begeleiders dit op zich nemen. 

Workshops: De begeleiders/docenten zouden  in iedere groep kunnen bespreken waar de interesse 
ligt wie wat zou willen verzorgen. We kunnen dan bekijken hoe we dit zouden kunnen organiseren.  
Iedereen zou bij elke workshop aan kunnen sluiten als men dat wil. 

Voor het 25-jarig bestaan in 2021 willen we wat grootser uitpakken b.v. bij de Dreef omdat je daar 
meer aanloop van winkelend publiek hebt. We kunnen bij het oude postkantoor informeren of er 
mogelijkheden zijn om daar te exposeren. We moeten wel op het kostenplaatje letten uiteraard, 
omdat we er geen speciaal budget voor hebben. We hebben vrijwilligers nodig die hierover samen met 
het bestuur  gaan brainstormen en dit mee op gaan zetten, dus meld je aub aan. We kunnen kijken of 
we sponsoren kunnen vinden, b.v. banken of fondsen die ons jubileumjaar dan financieel steunen, wel 
zullen we daar misschien activiteiten tegenover moeten zetten. We willen hier na de zomervakantie 
mee beginnen. Klaas doet een oproep via de mail.  De lege ABNAMRO ruimte wordt ook als locatie 
geopperd, maar die is te duur helaas. 

11. Gebruik ruimte 

We hebben dit jaar van de beheerder opmerkingen gehad over de vuile vloer, de opstelling van de 
tafels en de ruimte in het toilet. Gelieve er alert op te zijn dat als er verf op grond en stoelen terecht 
komt, dit direct te verwijderen. Als olieverf er langer op zit is dit zeer moeilijk te verwijderen. Stoelen 
graag op zijn plaats terugzetten, dus niet in de lamellen.  Graag netjes met de spullen omgaan. In het 



toilet is al meer ruimte gecreëerd doordat we ezels verkocht hebben. In principe geen schilderijen 
laten liggen. Margo geeft aan dat Nora vaak vrij grof werkt en de doeken nog nat zijn aan het einde 
van de les. Zij vraagt aan Peter of hij die dit dan dinsdagmiddag in de kast wil leggen.  Peter geeft aan 
dit wel te willen doen, maar dat hij niet verantwoordelijk kan zijn voor eventuele beschadiging.  Hij 
geeft aan dat hij liever heeft dat Nora of Margo dit zelf doet. De kast is zodanig ingericht dat het doek 
rechtop kan staan.  

12. Punten van docenten 

Margo heeft haar punten al ingebracht.  Peter heeft verder niets. 

13. Rondvraag 

Margreet Timan vraagt om een daglichtlamp vanwege het slechte licht. Klaas wijst op de grote 
halogeenlamp die naar het plafond gericht kan worden en die voor extra licht zorgt. 

Lineke Hoogland oppert om bijtijds reclame te maken voor de 25-jarige exposite, hiervoor kunnen we 
bijvoorbeeld schilderijen bij winkeliers in de etalage leggen met bericht van de expositie. 

Er zijn verder geen vragen meer. Klaas bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 

Vriendelijke groeten, Leny Beks 

 


