Verslag Algemene ledenvergadering 13 april 2022.
Aanwezig : 5 leden en 4 bestuursleden
Afwezig. : 2 leden (met bericht)
1. Opening en mededelingen :
Frank opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda.:
Wordt onveranderd vastgesteld.
3. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 14 juli 2021
Bladzijde 3. Hoe zit het met de vervanging van de 't.l. buizen voor led licht.
Er zijn 2 offertes uitgebracht. Zeer prijzig, gaan we even nog niet doen. Marie-Louis
weet
een goedkoper alternatief en neemt daarover contact op.
Brand veiligheid : trap blijft gevaarlijk gemis. Frank neemt nogmaals contact op met de
brandweer. In de verschillende groepen doornemen hoe ze weg moeten bij brand.
4. a) verslag secretariaat : ( Rita )
Website:
Onze nieuwe website www.bkt-keramiek.nl die begin 2020 online ging, is afgelopen jaar
verfraaid. Tijdens de lockdown startten we de facebookpagina "Contactgroep BKT", die nu
55 leden heeft.
Vergaderingen:
Het bestuur vergaderde in 2021 vier keer. Daarnaast vonden meerdere overleggen plaats
met name betreffende alle maatregelingen en aanpassingen omtrent Covid. Het was een
jaar waarbij ons atelier dan weer dicht en dan weer 'corona proof" open mocht en het rooster
aangepast moest worden.
Workshops:
In het najaar van 2021 was er een Raku dag begeleid door Mirjam.
Helaas was het niet mogelijk de zomercursus en draaimarathon te organiseren.
Tentoonstelling :
Onze jaarlijkse expositie werd vervangen door een digitale versie.
Alv:
Onze algemene ledenvergadering vond uiteindelijk plaats op 14 juli, er waren 15 leden
aanwezig.
b) Verslag ledenadministratie ( Basja)
De eerste ca 5 maanden van 2021 was de BKT door de Corona-maatregelen dicht. Het
aantal leden liep, tot we weer open mochten op 25 mei, met nog eens 13 leden extra terug.
Mensen die door de onzekerheden hun lidmaatschap toch maar beëindigden of hun 2de
dagdeel lieten vallen. Vaak omdat ze er gewoon geen vertrouwen meer in hadden.

Enkele mensen zijn gestopt toen we de Qr code moesten gebruiken. Dat was pas in
november, maar heeft toch leden gekost.
Er kwamen maar liefst 29 leden bij. Zo kwamen we uiteindelijk uit op een totaal van 136
leden. Hiermee kunnen we onze vereniging goed draaiende houden. En over draaier
gesproken, er waren 31 draaier.
5. Financiële zaken : ( Ad )
a. Toelichting penningmeester.
Het memorabele jaar 2021 startte slecht. Door de Corona-maatregelen voor de
amateurkunst werd de BKT verplicht te sluiten tot Pinksteren. Op dinsdag 25 mei mochten er
weer activiteiten plaatsvinden. Er werd vanaf die datum gewerkt met een zogenaamd
noodrooster dat doorliep tot en met zaterdag 18 dec. 2021. Alle vakantieperiodes,
workshops en alle "inhaallessen" werden geschrapt, teneinde zoveel mogelijk bijeenkomsten
in te kunnen roosteren. Dit lukte tot op 3 "lessen" na. Die werden dat jaar met de contributie
verrekend en bedroeg daardoor €182,00. Echter daarmee was de ellende voor dat jaar nog
niet voorbij. Vanaf zaterdag 6 november legde de regering voor de amateurkunst de
beperking op dat toegang alleen mogelijk was d.m.v. een geldige z.g. Qr-code, het groene
vinkje. Dit duurde tot vrijdag 25 februari 2022.
In februari 2021 werd nog wel gewoon subsidie verleend 't.b.v €8112,98. Tevens werd in
oktober door de gemeente Eindhoven, eenmalig, via de CKE een herstart premie voor
amateurkunst uitgekeerd van €2433,89. Aan contributie werd voor ruim €22.000,00 geïnd.
De bakkaarten brachten ong. €1500,00 op. Dat waren globaal de inkomsten.
De uitgaven: De maandelijkse huur voor ons pand aan de Lindenlaan is dit jaar inclusief een
voorschot op de energienota. Dit voorschot voorschot bedraagt ong. €480,00 per maand. Op
jaarbasis ong. €5700,00. Dit komt goed overeen met de bedragen voor energie over de
jaren 2019 en 2020. Er zijn dit jaar ook enkele aanpassingen gepleegd 'm.b.t de
verwarmingsinstallatie. Hierdoor is de temperatuur beter te regelen voor de perioden dat de
ruimte gebruikt wordt. Wel daarom graag een verzoek om de radiatoren niet dicht te draaien
omdat dit rechtstreeks invloed heeft op de gehele temperatuurregeling. Natuurlijk volgt de
BKT ook het corona beleid 't.a.v. De ventilatie. Normaal gesproken is de ruimte groot en
hoog genoeg om 18 personen zonder problemen te "huisvesten" gedurende een aantal
uren. Maar er is niets op tegen om te ventileren. Het is daarbij niet de bedoeling dat mensen
op de tocht komen te zitten.,maar dat er een vrij constante luchtverversing wordt gecreëerd.
Wel graag er op toezien dat alles na afloop van de "les" weer wordt afgesloten.
Er staat ook een post "restitutie bankkaart". Dit is een onvoorziene uitgave voor leden die
gestopt zijn bij de BKT. Het batige saldo op hun bakkaarten wordt dan teruggestort op de
rekening.
Doordat er in 2021 voor €16.000,00 aan energie werd betaald is het logisch dat er een fors
verlies geleden werd. Dit bedroeg bijna €9.000,00. Gelukkig hebben we vanaf 2022 meer
zicht op de energiekosten, zodat eventuele energiebesparende maatregelen eerder
zichtbaar zullen zijn en het gedrag zal stimuleren.
b. Verslag kascommissie.

Is goedgekeurd
c. Goedkeuring jaarrekening
Is goedgekeurd.
d. Benoeming kascommissie
Hetty v.d Velden treedt af, Marie-Louise Sulejmanovic treedt toe voor 2023.
e. Decharge bestuur
Er zijn geen nieuwe tegenkandidaten,
6. Herbenoeming bestuursleden
Ad, Rita en Mieke stellen zich weer beschikbaar en er volgt goedkeuring door de
aanwezigen.
7. Tentoonstelling 2022.
Openeur wordt Caroline Peeters ( van de dozen)
Voor de opbouw is een kleine groep nodig. Graag navragen in de groepen voor vrijwilligers
voor de opbouw en doorgeven aan Frank, die de boel coördineert. Paula en echtgenoot en
Els Schellekens van de woensdagmiddag groep hebben zich reeds opgegeven.
Het poetsprogramma komt eraan via de docenten.
In week 19 en 20 moet de expo spullen ingeleverd worden. Posters en uitnodigingen worden
gedrukt en aan de docenten gevraagd, via de groepsApp , deze aan de leden door te sturen.
8. Rondvraag:
- Frank : Komen er nog workshops? . Is nu onduidelijk of er zijn en hoeveel
deelnemers er zijn. We gaan het lijstje op de kast weer in ere herstellen. Met de
mededeling, alleen deelname na betaling. Ook komt het rekeningnummer erop te
staan. Ad neemt hierover contact op met Mirjam. Er is ook vraag naar Naked Raku.
Verder is het niet zo duidelijk hoe groot je werkstuk mag zijn, ook vermelden.
- Els : Bakprijs en contributie zijn omhoog, waarom niet vantevoren aangegeven. Dit is
wel gebeurd, zie notulen vorig jaar. Wordt toch als pittig beschouwd.
- Dimphie : onduidelijkheid omtrent ophalen en brengen stukken naar expo CKE. Dit is
door haar groepsdocent niet goed vermeld. Een en ander was chaotisch, niet goed
gecommuniceerd en niet zo duidelijk vermeld dat het van de BKT was. Uiteindelijk
een mooi resultaat.
- Hetty : de rekken staan overvol met zaken die anders kunnen. Draaischijfjes/mallen
etc. die blijven staan. Aan docenten vragen de spullen na te kijken of e.e.a. te lang
staat. Docenten hier uitnodigen?? Nee, zijn geen leden van de vereniging. Er moeten
meer leden naar de vergadering komen.
- Marie - Louise: wat doen we voor Nelly Nagelkerke? Basja: het gaat goed met haar,
niet meer verward, wel slecht ter been. Voorstel bij de expo uitnodigen en iets extra
voor haar doen en haar oude groep gaat oud leden uitnodigen, zodat er afscheid van
haar genomen kan worden. Op de zondag uitnodigen.
- Mieke : we willen de koffietafel weer in ere herstellen, vanwege het sociale en
gezellige aspect. Hierop kwam toch wel wat protest, zo meer ruimte. Gaan na de
expo een proefperiode hiermee in.
9. Sluiting.
Frank dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

18 april 2022
Mieke Kerkhoven
Bestuurslid.

