Verslag Algemene Ledenvergadering
Kunstkring BeeKk donderdag 17 januari 2019
1. Opening
2. Notulen ALV 11 januari 2018
3. Mededelingen
Er zijn enkele afmeldingen voor de ALV binnengekomen: Bob van der
Putten, Rita Camphuijsen, Dinie van Buren, Bartje van Doorn, Maria
Berns, Truus Werners en José Delfosse.
4. Inhoudelijk Jaarverslag 2018
A. Joke van der Molen vraagt ter voorbereiding op de Kunstroute 2020
of leden willen meedenken over het volgende: we willen proberen
meer jongeren te betrekken bij onze Kunstroute. Hoe kunnen we hen
betrekken en bereiken? Ideeën hiervoor graag naar Joke.
B. De leden wordt gevraagd mee te denken over het museumuitje op 3
oktober; dus heb je een voorstel voor een museum laat het ons
weten (liefst niet langer dan een uur en 15 minuten met de
touringcar vanaf Bilthoven).
C. Dit jaar doen we als kunstkring voor de tweede keer mee met de
Rabo-Clubkascampagne; de opbrengst in 2018 was 346 euro. Graag
actief t.z.t. delen met familie en vrienden.
D. BeeKkafee avonden: omdat we niet meer in de Orion ateliers bijeen
kunnen komen vragen we iedereen uit te kijken naar een geschikte
locatie. En, laat het ons weten wie als je een presentatie/workshop
wil geven tijdens een van de BeeKkafee avonden.
E. Joke dankt alle leden van de Expositiecommissie hartelijk voor de
organisatie in het afgelopen jaar en in het bijzonder bedankt zij Bob
van der Putten die al lange tijd onze website bijhoudt. Ook de leden
van de Ballotagecommissie worden bedankt voor hun inzet in 2018.
5. Financieel Jaarverslag 2018
Connie van Zwetselaar heeft het financieel 2018 verslag opgesteld.
Phil Duyster neemt haar taak vanaf nu over. Het saldo van 4715,44
wordt overgeheveld naar 2019. T.a.v. de kosten BeeKk in Beeld: deze
waren hoger dan we gepland hadden.
Voor de eerstvolgende Beek in Beeld is het de bedoeling dat leden
die exposeren ook een bijdrage doen voor de boodschappen.
Jannie Vossestein en Peter van Ardenne hebben het financieel
verslag gecontroleerd en goedgekeurd; hiermee wordt decharge
verleend aan de penningmeester.
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Peter van Ardenne wordt bedankt voor de afgelopen twee jaar
kascontrole; Kees van Gogh neemt zijn taak over.
6. Nieuwe bestuursleden
A. Afscheid neemt Connie van Zwetselaar, zij vervult al heel lang de
taak van penningmeester. Zij wordt opgevolgd door Phil Duyster.
B. Annemieke Keijzer heeft als bestuurder zitting genomen in de
expositiecommissie.
C. Er wordt afscheid genomen van secretaris Susan van Duijkeren;
Corry de Rooy neemt haar taak over.
7. Rondvraag
A. Wanneer is de Kunstroute: zaterdag 25 en zondag 26 mei a.s.
B. Expositie BeeKk in Beeld: op dit moment staan er twee mensen
bovenaan de wachtlijst die waren uitgeloot in 2018. Leden die
afgelopen jaar niet hebben meegedaan krijgen voorrang. Voor de
plekken die dan nog over zijn zal loting plaatsvinden.
C. Mirande Waterlaat bedankt het bestuur voor hun inspanningen in het
afgelopen jaar.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
***
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