Verslag van de algemene ledenvergadering van de Geldropse Vrijetijds
Schilderschool d.d. 03-03-2022
Aanwezige bestuursleden: 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, José van der Sluijs,
Nelly Derkx, Margreet Timan, Liesbeth Thomasse, Marie-José Kobussen, Agnes Schmitz, Huub
Hurkmans, Lineke Hoogland, Theo Appelhof, Riki Verhagen, Lieke van ’t Hoff,
Afgemeld: Klaas vd Hurk, Bert Boot, Nora van Erp, Désirée de Rooij.

1.Opening vergadering.
Klaas heeft corona en kan niet bij de vergadering aanwezig zijn, vandaar dat Ans het woord voert en
iedereen welkom heet op deze vergadering.
2.Notulen vorige vergadering.
De notulen van de laatste ledenvergadering (8-2-2020) worden door alle aanwezige leden
goedgekeurd, er zijn geen verdere op-aanmerkingen.
3. Beschouwing afgelopen jaar. (Leny)
Het bestuur heeft in overleg met de dinsdagochtendgroep na lang wikken en wegen afgelopen jaar
afscheid moeten nemen van onze leerkracht Margo Pieterson. Klaas heeft haar namens iedereen
bedankt voor haar inzet al die jaren dat zij les heeft gegeven. De dinsdagochtend is erg blij met de
voorlopige vervanging door Klaas. We hebben inmiddels een oproep geplaatst voor een nieuwe
leerkracht. Er zijn ook verschillende reacties op gekomen en deze personen zijn komen kijken. Ze
waren wel enthousiast maar konden helaas niet op de dinsdagochtend les geven, dus we zijn nog
steeds zoekende. Mocht je iemand kennen die interesse heeft hierin, laat het ons dan aub even
weten.
4.Ingekomen stukken.
Helaas is een van onze leden, Henk vd Putten overleden. We hebben een condoleancekaart gestuurd
namens de hele schilderschool.
We hebben van KVK ( kamer van koophandel ) een verzoek gekregen om UBO’s te registreren. Vanaf
september 2020 ben je dit als organisatie verplicht. UBO staat voor Ultimate Benificial Owner oftewel
belanghebbende van een organisatie. Binnen onze vereniging hebben Klaas vd Hurk, José van Wezel
en Leny Beks zich hiervoor geregistreerd.
5. Toelichting op het financieel jaarverslag ( José van Wezel).
José doet verslag over de financiën van de GVSS. Het saldo is zowat gelijk gebleven. We hebben niet
zoveel uitgaven gehad i.v.m. corona. De lessen werden grotendeels gestopt waardoor we minder
kosten van o.a. lesgeld voor leerkrachten/ huur/ koffie en thee e.d. hebben gehad. De huur is helaas
wel wat omhoog gegaan. We gaan wel interen op ons saldo als het geringe aantal leden ( 28) niet
gaat toenemen. Het is dus belangrijk dat we er nieuwe leden bij krijgen. Volgens José lopen de
contributiebetalingen naar tevredenheid, geen achterstanden. Eventuele contributieverhoging is

besproken, maar daar is niet iedereen voorstander van en dit levert te weinig op om het saldo op te
krikken. Ze wordt tot slot bedankt voor al het werk dat ze verricht.
6. Verslag kascommissie; aanstellen nieuwe kascommissie.
Dora Heijmans en Betty Warmoeskerken waren vorige ledenvergadering aangesteld als
kascommissie en hebben dit jaar de kascontrole bij José gedaan. Alles was dik in orde. Ze hebben zelf
aangeboden om dit volgend jaar weer te doen. Alle aanwezigen waren hiermee akkoord.
7. Ledenbestand.
We hebben momenteel 28 betalende leden. Helaas is het aantal t.o.v. vorige ledenvergadering
verder teruggelopen. En het is dan ook zaak om nieuwe leden te werven. De expositie in April is
hiervoor een mooie gelegenheid. We hebben nog wat flyers, maar uit ervaring kunnen we
mededelen dat het weinig oplevert om deur aan deur te gaan. We gaan de flyers verstrekken aan
belangstellenden tijdens de expositie, waar we dan ook inschrijfformulieren kunnen meegeven.
Hopelijk levert dat wat nieuwe leden op.
8. Begeleiding groepen; samenstelling/uitbreiding bestuur.
De dinsdagochtend groep wordt inmiddels begeleid door Klaas van de Hurk i.p.v. Margo. Dit gaat
naar ieders tevredenheid. Het bestuur heeft wel besloten om Klaas hetzelfde te betalen als Peter
voor de lessen die hij geeft. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. Het bestuur bestaat al lange tijd
uit dezelfde personen en er wordt aan de aanwezigen gevraagd of er iemand is die een van deze
taken wil overnemen. Helaas geen animo, alleen Betty Warmoeskerken geeft te kennen dat het nu
voor haar nog niet uitkomt maar wil dit t.z.t. wel overwegen. We gaan dus als bestuur voorlopig in
dezelfde bezetting door. Jose van Wezel is niet actief lid van de schilderschool, maar blijft wel als
penningmeester onze club ondersteunen, waarvoor veel dank.
9. Kalender 2021/2022.
Vakanties;
•
•
•
•

Meivakantie: 30/4 -8/5 lessen gaan bij voldoende deelnemers gewoon door
Zomervakantie : de maanden Juli en augustus zijn we gesloten.
Herfstvakantie: 22/10 tot 30/10 lessen gaan bij voldoende deelnemers gewoon door
Kerstvakantie: 24/12 tot 8/1 is er geen les.

Expositie/25 jaar bestaan van de vereniging 2021/2022:
We bestonden vorig jaar al 25 jaar echter door corona konden we toen geen expositie organiseren.
Dit jaar gaan we dat we dat wel doen op 2 en 3 April van 11.00-16.30 uur in Wijkcentrum de Dreef in
de Coevering. Klaas zal de officiële opening doen om 11.30 uur in bijzijn van hopelijk zoveel mogelijk
leden. Ans heeft een stukje geschreven over ons 25 jarig bestaan en de expositie. Klaas zorgt dat dit
in diverse dag- en weekbladen gepubliceerd wordt.
We hebben een mooie flyer van de expositie die we als reclame kunnen verspreiden in diverse
etalages en bij horeca gelegenheden. Er zullen inschrijfformulieren en flyers die we eerder huis aan
huis hebben verspreid meegegeven worden aan de mensen die de expositie komen bezoeken.
Tijdens de expositie nadrukkelijk aan belangstellende doorgeven dat ze toch zeker 2 gratis
proeflessen mogen nemen.
Op ons verzoek of er leden zijn die ter plekke willen schilderen, aquarelleren/tekenen, zijn er diverse
mensen die dat wel willen doen o.a.: Margreet Timan, Nelly Derkx, Lineke Hoogland, Ans vd Broek.
Voor het opbouwen van de expositie vrijdag vanaf 17.00 uur hebben zich ook mensen aangemeld, te

weten Theo Appelhof en Huub Hurkmans, Marie José Kobussen, Margreet Timan. Theo Appelhof wil
donderdag ook wel helpen met panelen te versjouwen. Voor de expositie mag iedereen 2 of 3
doeken per persoon hangklaar aanleveren voor woensdag 30-3. Als men eventueel wil verkopen
mag je zelf de prijs aan ons doorgeven. We kunnen het bedrag aan belangstellende doorgeven en
dan gegevens uitwisselen zodat de uiteindelijke verkoop zelf geregeld kan worden. Schilderijen
dienen na de expositie dus zondag na 16.30 uur weer opgehaald te worden bij de Twern.
11.Gebruik van de ruimte.
Een vriendelijk doch dringend verzoek om de ruimte en alles wat we gebruiken schoon en opgeruimd
achter te laten. Peter heeft de kasten al goed uitgeruimd en veel oud materiaal weggegooid. Kapotte
ezels worden zo gauw mogelijk weer gerepareerd als dat nodig is. Doeken die mee naar huis kunnen
graag meenemen aub. De invalidetoilet is alleen om ezels in op te bergen.
12. Rondvraag.
Theo Appelhof: was met kleinkinderen bij Sint Lucas in Boxtel. De kinderen mochten op een klein
doekje schilderen dat voorbewerkt was met een kleur en er was een thema aangekoppeld. Als het
niet af was mocht men dit later inleveren en er werd een gezamenlijk werk van gemaakt. Zag er leuk
uit en is misschien iets voor bij de expositie. Je kunt dit gezamenlijk werk ook weer als reclame in
een publicatie gebruiken na de expositie. Wij hadden als bestuur zelf ook zoiets besproken en gaan
wat doekjes regelen via de Action.
Agnes Schmitz: vraagt of de poten van de schildersezels schoongemaakt kunnen worden er zit vaak
veel stof aan.
Margreet Timan: vraagt of we niets extra’s kunnen doen om leden te werven b.v. workshops houden
en of we de maanden juli en augustus kunnen benutten omdat we toch de huur daarvoor betalen.
We hebben al eerder workshops gehad van Juliette b.v. en dat leverde bijna niets op. Juli en
augustus zijn natuurlijk maanden dat veel mensen met vakantie zijn, dat moet bekeken worden of
daar animo voor is.
Er zijn verder geen vragen meer en de vergadering wordt door Ans gesloten.

Met vriendelijke groeten,
Leny Beks

