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        Verslag algemene ledenvergadering BKT woensdag 14 december 2022 
 
       Aanwezig: 11 leden 

Afwezig met bericht: 3 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 13 april 2022 
Verslag wordt goedgekeurd. 

 
  4. Financiële zaken 
Reden om deze vergadering te beleggen is de noodzakelijke doorberekening aan onze leden van 
de verhoging van onze energienota. 
Ad licht toe dat onze energienota in 2023 met minimaal 35% stijgt. Het contract met de 
energieleverancier wordt jaarlijks afgesloten door de gemeente Eindhoven. Zoals het er nu naar 
uitziet betreft de aangekondigde verhoging ruim € 2000,-.  
Jaarlijks hebben we tussen de 120 en 150 leden; meestal starten we met het jaar met 110 leden 
en door het jaar heen loopt dit aantal op tot 153 leden. 
Om het tekort te dekken hebben we besloten het lidmaatschap BKT met €15,- per jaar te 
verhogen. 
De aanwezige leden reageren heel begripvol en zijn blij dat het niet nog meer is; dan zou het 
waarschijnlijk wel tot opzeggingen leiden. 
Ad: Positief is dat wij volgend jaar in ieder geval kunnen rekenen op subsidie van € 8000,- van de 
gemeente. Zou dit niet het geval zijn dan zou het lidmaatschap twee maal zo hoog zijn! 

 
5. Rondvraag 
-     Ad vraagt of de aanwezigen tevreden zijn met de nieuwe led verlichting? Ja zeker. 
-  Dimphie vraagt namens Mirjam of er nieuwe openers voor de emmers kunnen worden 
aangeschaft. Is akkoord. Tip: aan een ketting bevestigen. 
-  Jeannette vraagt naar het rooster op de website. Frank excuses, hij zal het z.s.m. op de site 
zetten. 
- Rita: wat vinden jullie van de idee ’leden leren leden’(van Denise)? Er zijn vast leden, die in 
de loop der jaren een  speciale (klei)vaardigheid hebben ontwikkeld, anderzijds zijn er wellicht 
leden die hier meer van willen weten. Zo kan kennis aan elkaar worden overdragen. Men vindt 
het de moeite van het proberen waard. Rita zal begin van het jaar dit via de nieuwsbrief polsen. 
Ideeën voor workshops, die geopperd worden: Netty Janssen, gipsmallen maken. 

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

 
 

 
15 december 2022 
Rita Bosch 
secretaris BKT 


