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        Verslag algemene ledenvergadering BKT woensdag 14 juli 2021 
 
       Aanwezig: 15 leden 

Afwezig met bericht: 5 leden 
 

1. Opening en mededelingen 
Frank Seegers opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2.Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 2020 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 

  4. a. Verslag secretariaat 2020  
Rita Bosch doet verslag                                                                                                                                           
‘Website                                                                                                                                                                   
Onze nieuwe website www.bkt-keramiek.nl  ging begin 2020 online.                                                            
Om de onderlinge contacten tussen onze leden te stimuleren zijn we tijdens de lockdown gestart met 
de besloten facebookpagina ‘Contactgroep BKT’, die nu ca 44 leden telt.                                                                                                            
Vergaderingen                                                                                                                                                             
Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer. Daarnaast vonden meerdere overleggen plaats met name 
betreffende alle maatregelen en aanpassingen over Covid 19. Het was een jaar waarbij ons atelier dan 
weer dicht en dan weer ‘coronaproof’ open mocht en het rooster volledig op de schop moest. Gelukkig 
mocht ons atelier van eind juni tot medio december wel open.                                                              
Workshop                                                                                                                                                                      
In het najaar van 2019 was er een Raku dag, begeleid door Mirjam. Cindy verzorgde voor draaiers de 
workshop waterglas en Netty Janssen gaf een workshop Kleur. Helaas was het niet mogelijk de 
zomercursus en de draaimarathon te organiseren.                                                                              
Tentoonstelling                                                                                                                                                           
25 en 26 januari 2020 vond onze jaarlijkse expositie plaats.                                                                                                                           
ALV                                                                                                                                                                             
Onze algemene ledenvergadering vond uiteindelijk plaats op 23 september en daarbij waren 16 leden 
aanwezig.’                                                                                                                                                                                        

4 b. Verslag ledenadministratie 2020 
Basja van Antwerpen doet verslag: ‘Dat 2020 een apart jaar was, valt niet te ontkennen. 
We begonnen dat jaar met 127 leden. Maar dat zegt niet alles. Ondanks dat er vóór december 
opgezegd moet worden, gebeurt dit vaak nadat de factuur herinnert aan het 
lidmaatschap, met ander woorden, als de rekening op de mat valt. Gelukkig waren dat er dit jaar 
maar drie. Opgeteld bij de 28 opzeggingen, die volgden, telden we op 31 december 31 
afmeldingen, inclusief twee leden, die het dubbele dagdeel lieten vallen. 
We zijn blij met de 18 nieuwe leden die ons ondanks corona hebben weten te vinden. 
Afgezet tegen de opzeggingen is het niet veel, maar gezien de tijd moeten we het toch positief 
zien. Op een bepaald moment stonden er toch weer 145 mensen op de ledenlijst. 
Draaien is momenteel enorm in trek. Aangezien er slechts een beperkt aantal draaischijven zijn, 
is hiervoor nu een wachtlijst. Sommige “wachters” zijn tijdelijk als handvormer gestart.’ 
 
Dimphie vraagt waarom de zomercursus niet in de reguliere bijeenkomsten geïntegreerd wordt. 
Volgens Frank stuit dit op nogal wat bezwaren o.a. wat betreft de extra belasting docent en 
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leden. Proeflessen dan? Basja: dit bieden we niet aan, wel is het voor kandidaat-leden na 
afspraak altijd mogelijk een kijkje te komen nemen. 
 

  5. Financiële zaken 
a. Toelichting Ad van Antwerpen penningmeester: ‘De start van 2020 verliep zonder problemen. 
Een goede bezetting van de dagdelen, dus ook goede contributieopbrengsten. Echter vanaf 9 
maart (week 11) ontstonden er problemen i.v.m. corona en kwamen we 16 weken stil te liggen. 
Op 29 juni (week 27) werd er weer coronaveilig gestart met het nood rooster. Hierdoor was het 
niet mogelijk om “lessen” in te halen. In de jaarplanning werden in het nieuwe schema 22 
dagdelen ingeroosterd, totaal 29 i.p.v. 33. De workshops, zomercursus, draaimarathon, Raku 
stoken en werken naar model konden niet doorgaan. Normaal genereren deze workshops naast 
extra inkomsten ook nieuwe leden.  
In 2020 ontvingen we van de gemeente Ehv. de normale subsidie ad € 7.837,91, omdat we 
voldeden aan de voorwaarden (ledenaantal en kwalificatie docenten). 
De maandelijkse huur, inclusief servicekosten, steeg met € 13,33 naar € 438,42.  
Eind 2020 stelde de gemeente eindelijk de eindafrekening energie ( 2015 t/m 2019) zijnde 
€16.780,02. In 2020 bedroeg de energienota € 5.974,12. Vanaf  2021 volgt maandelijkse 
inning(huur, energie, servicekosten)met zo nodig jaarlijks een aanpassing. De gemeente ging bij 
het vaststellen van de achterstallige energienota heel schappelijk te werk. Van het geregistreerde 
energieverbruik werd maar 70% geïnd(een voordeel van ruim € 5.000,-). De energielasten 2019  
bedroegen € 5.832,55 en 2020 € 5.974,12. De totale afrekening energie over de jaren 2015 t/m 
2020 bedraagt € 22.754,14. Voor deze afrekeningen is in het verleden geld gereserveerd. Er was 
dan ook geen betalingsregeling nodig voor de BKT.  
In het bankoverzicht zien we eind 2020 een positief resultaat omdat het merendeel van de 
energierekening doorgeschoven wordt naar 2021.  
Het jaar 2021 zal door alle betalingsontwikkelingen een bijzonder jaar worden met als gevolg een 
onvermijdelijke verhoging van de contributie.’  
Of tevens het bedrag van de bakkaarten aangepast moet worden, zal door Ad dit jaar exact 
berekend worden.  
Carianne vraagt hoe de contributie voor 2020 tot stand kwam. Ad: Dit gebeurde naar rato van 
het aantal bijeenkomsten, alle groepen 30 x, de maandagavond 29 x.  
b. Verslag kascommissie 
Ineke Roordink en Hetty v.d. Velden hebben de stukken bekeken en constateren geen 
onjuistheden.  
c. Jaarrekening wordt goedgekeurd. 
d. Benoeming kascommissie 2021 
Ineke stopt als lid kascommissie, als nieuw lid kascommissie wordt aangesteld Denise Verhagen. 
e. Decharge aan het bestuur wordt verleend voor het gevoerde beleid. 
 
 6. Herbenoeming bestuursleden  
De aanwezigen gaan akkoord met de benoemingen van Frank Seegers, voorzitter en Basja van 
Antwerpen, ledenadministratie. 
     
7. Tentoonstelling 2020 en 2021 
Frank: Zoals bekend is het houden van een expositie een van de voorwaarden om subsidie te 
ontvangen. Voor 2021 hebben we besloten dit online te doen. Frank en Ad zorgen, met steun van 
het CKE, dat alle ingeleverde werkstukken(vanaf eind augustus) worden gefotografeerd en 
maken een fotoalbum op onze website. Eind januari 2022 hopen we een normale tentoonstelling 
samen te kunnen stellen.  
  
8. Rondvraag 
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-     Frank: het is heel spijtig dat Nelly na een auto ongeval haar werk bij de BKT heeft moeten 
beëindigen. Rita vertelt over haar bezoek aan het verpleeghuis, waar zij revalideert.  
Frank en Rita hebben gesprekken gevoerd met een aantal kandidaat docenten. Besloten is dat 
Willy Hoogers de dagdelen maandagavond en donderdagmiddag en -avond per 1 augustus 
overneemt. Willy is aanwezig en stelt zich kort voor. Hij is opgeleid bij de Kunstacademie in De 
Bosch, een ervaren keramist, draaien en handvormen, die zijn sporen in de keramiekwereld heeft 
verdiend. Wat vervanging van Cindy betreft, blijft voorlopig Mirjam de dinsdag overnemen en 
wachten we toekomstige ontwikkelingen af. 
- Ineke: is het een idee om de TL buizen te vervangen door Led buizen(beter licht en kosten 

besparend)? Ad: dit is eigenlijk aan de gemeente, maar hij bekijkt of we het zelf kunnen(een 
kleine goedkope aanpassing aan de armaturen zou voldoende moeten zijn).  

- Denise: volgens haar voldoen we niet aan de voorwaarden brandveiligheid omdat de trap is 
weggehaald. Mieke heeft hierover uitgebreid contact gehad met de diverse instellingen en 
we voldoen aan alle veiligheid voorschriften. De brandtrap was juist niet veilig. Zo nodig is de 
trap bij de ovenruimte te gebruiken. Helaas kan het verwijderen van de trap door ons niet 
worden teruggedraaid en moeten we het dit accepteren.  

- Dimphie: het rooster op onze site is onjuist. Frank: dat klopt, er mankeren nog wel wat meer 
zaken aan de website. Die worden binnenkort opgelost. 

 
9. Sluiting 
Frank dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 
 
 

16 juli 2021 
Rita Bosch 
secretaris BKT 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 


