
Notulen: Algemene ledenvergadering 28 maart 2019

aanwezig: Jochem, Frans, Gelske, Jacqueline, Marko, Edo, Jan,  Fransje, Paul, Birgit, 
Annie, Ray, Erica, Betty, Iet, Ans, Maritta, Berna.

afwezig met kennisgeving: Laurens, Clementine, Salman, Nelleke, Joke, Remco, Ellen

agenda:

1. welkom door Jochem.
2. goedkeuring notulen vorige ALV bij punt 4 staat dat Betty en Remco hebben 

gecontroleerd. dit klopt niet: ze controleerden voor 2018 en niet voor 2017. Zal 
veranderd worden.

3. Jaarverslag bestuur Vraag voor nieuwe bestuursleden; een algemeen lid en dringend 
een secretaris. Gelske treedt af. Laatste nieuws: Berna neemt de secretaris-taken over.

4. Jaarverslag website. De website wordt in 2019 overgenomen door Jan den Besten. 
Graag met hem contact opnemen als er iets op de website moet worden gezet.

5. Jaarverslag Salon. Deze wordt gerund door een grote groep mensen. Vraag van de 
leden was om naast  de ludieke ook wat meer diepgaandere onderwerpen te 
organiseren. Leden mogen ook voorstellen doen over een idee. Grote tevredenheid 
over het functioneren van de club.

6. Jaarverslag ballotage. Er zijn nieuwe leden en het functioneert goed.
7. Jaarverslag verzekering. Verzekering kan ook gebruikt worden door exposities buiten 
Wageningen en welke niet worden georganiseerd door het Platform. De voorwaarden en 
het aanmeldingsformulier staat achter de login op de website. 
8. Jaarverslag financiën. Ruim 1000 euro achterstand aan contributie-betalingen!
Jacqueline biedt zich aan om Frans te helpen om deze achterstallig betalende leden 
achter de broek te zitten. 
! De kascommissie Betty en Remco hebben het financiële jaarverslag goedgekeurd 
en zullen ook volgend jaar weer deze functie vervullen.

Er wordt een idee geopperd om de Kapel van Betty en Ray met leden van het Platform te 
laten vullen met subsidie van het Platform. Vanaf 13 april tot en met augustus is er nu 
geen expositie. Hierover wordt nog een mail met een voorstel rondgestuurd.

De nieuwe leden stellen zich voor. Iet Schoorl vertelt over haar verleden en haar keramiek. 
Nu doet ze glas fusion. 
Marko vertelt over zijn beeldhouwwerk; hij doet ook restauratiewerk. Hij wil graag 
contacten met kunstenaars. Welkom in zijn atelier in de steenfabriek aan de Rijn. 

rondvraag
Fransje lijkt het handig om taken in het bestuur te delegeren onder meerdere mensen. Zo 
zijn er meer mensen betrokken bij het besturen van de vereniging. B.v. notulen kunnen 
ook door anderen gedaan worden. (Soort deeltaken dus). 
Commissie leden moeten nog veranderd op de website. Dit doet Jan den Besten.
Annie bedankt Gelske voor haar werk als secretaris.
Gelske doet de groeten van Ellen Jens wiens herstel langer duurt dan gehoopt.

Notuliste: Gelske Kwikkel


