Algemene Ledenvergadering Jaar 2015-2016

Agenda
1.

Opening, mededelingen en ingekomen berichten

2.

Vaststelling verslag vorige ALV 2014-15 (bijlage 1)

3.

Activiteitenverslag 2015-2016 aan de hand van de beleidsdoelstellingen

Financieel jaarverslag 2015-16 en Begroting 2016-17
Verslag kascommissie en Aanwijzing lid kascommissie 2016-17

4.

Cursusrooster 2016-17; mondelinge toelichting

5.

Bestuursverkiezing: Gitan de Boer treedt af
als penningmeester; Eulalia Fernandez stelt zich

verkiesbaar
6.

Voorstel Kunstreis

7.

Rondvraag en sluiting.

3. Activiteitenverslag 2015-2016 a.d.h.v. de
Beleidsdoelstellingen AKM
Hoofddoelstelling van de vereniging is dat het AKM elk jaar een aantrekkelijk
cursusprogramma heeft voor leden en cursisten vanaf 8 jaar en voor de
docenten die bij de vereniging les geven.

Dit hoofddoel proberen we te bereiken door ervoor
te zorgen dat:
1.

Leden en cursisten van AKM de lessen en docenten goed en inspirerend vinden.

2.

AKM herkenbaar is en open staat voor nieuwe leden met en zonder schilder- en/of tekenervaring.

3.

Nieuwe leden en cursisten zo snel mogelijk inzicht hebben in het reilen en zeilen van AKM

4.

De ledenadministratie soepel werkt

5.

Er elk jaar voldoende inspirerende docenten beschikbaar zijn

6.

AKM aan de weg timmert met PR en Marketing.

7.

AKM meedoet aan diverse evenementen of deze zelf organiseert.

8.

Er een duidelijk expositiebeleid is.

9.

AKM een gezonde financiële basis heeft met

10. voldoende reserves.
11. Er een aantrekkelijk atelier is voor de lessen.

1. leden en cursisten van AKM vinden de lessen en
docenten goed en inspirerend.
Over de eerste twee blokken gerekend werden de docenten gemiddeld zeer
positief beoordeeld. De gemiddelde score op een 5-puntsschaal lag iets onder
de 4.
Het afgelopen seizoen werkten de volgende docenten voor ons:

Moniek van Dijk, Marianne van Eck, Freddy Hentzen, Miriam Hommes, Monique
Lafeber, Frans Lek, Mariska Nieuwendijk, Nico van Oosten, Femke van Os, Maja
Roeleveld, Liesbeth Romeijn, Ellen Muller-Stapper, Els Vegter, Gabry de Veld, Nelleke
van Walbeek, Henny Woud en Elly Wu.
Andrea de Groot viel bij de jeugd enkele lessen in.

We hebben afscheid genomen van Henny Woud,
Liesbeth Romeijn en Nelleke van Walburg.

Nieuwe cursuskalender rond
voor het Straattheaterfestival!

www.atelierdekrommemijdrecht.nl

2. Het AKM is herkenbaar en staat open voor
nieuwe leden
• Genoeg cursusplaatsen voor nieuwe leden
• een project ‘Advies op maat’ van de provincie Utrecht en het PBC leverde ideeën
op voor ledenwerving: beginners workshops van 4 en 5 lessen op diverse dagdelen
• Marianne van Eck, Loes Reinders, Lucia Hans en Frank de Leeuw lieten zich
begeleiden door Lily Hartogs van de Sesam academie (extern adviseur)
• Het AKM vergrijst: meer dan de helft van de leden is
56 jaar of ouder.

Jeugdproject: kinderen wiens ouders de voedselen kledingbank bezoeken
• Het KFHeinfonds heeft dit project ondersteund met 400 euro. Er hebben 5 kinderen
in de leeftijdsgroep van 8 – 12 jaar aan het tweede blok van 10 lessen gratis
deelgenomen. We willen het project verlengen. We hebben nog budget voor 3
kinderen en gaan aanvullende gelden zoeken.

• In de troonrede stond: “Het is belangrijk dat kinderen die dreigen op te groeien in
armoede deel kunnen nemen aan schoolreisjes, lid kunnen worden van een
sportclub en de mogelijkheid krijgen op muziekles te gaan.
Daarvoor komt 100 miljoen euro beschikbaar.”

Jeugdlessen
We hadden afgelopen jaar op woensdag en
vrijdag elk twee jeugdgroepen. Op vrijdag is één
jeugdgroep een jongvolwassenen groep. Zij zijn
met diverse thema’s aan de slag gegaan.

3. Nieuwe leden hebben zo snel mogelijk
inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging
De ledenadministratie voorziet hen van goede informatie over de dagdelen
waar ruimte is en die – gezien het niveau - het meest geschikt zijn voor hen.
Bij twijfel is er ruggenspraak met de voorzitter
Er is een informatiepakketje voor nieuwe leden.
Leden kunnen elkaar ook goed wegwijs maken, vooral de sleutelhouders
hebben daarin een belangrijke taak.

4. De ledenadministratie verloopt soepel
De ledenadministratie verloopt goed, vooral door de goede
communicatie tussen ledenadministratie en penningmeester.
Dankzij een streng beleid is het leden nu ook duidelijk dat ze
echt vóór 1 augustus moeten opzeggen.

5. Er zijn elk jaar voldoende inspirerende docenten
beschikbaar.
We startten het seizoen met 12 docenten voor de volwassenen en vier
docenten en een invalkracht voor de jeugd. Gedurende het jaar kwamen er
twee docenten bij, waardoor het totaal aantal docenten op 18 kwam.
Het huidige docentenbestand is groter dan een aantal jaren geleden en van
voldoende kwaliteit, zoals blijkt uit de evaluaties.

6. AKM aan de weg timmert met PR, Marketing en
netwerken
Een eigen website: www.atelierdekrommemijdrecht.nl waarop alles over de
vereniging te vinden is. We hebben een nieuwe webredacteur, Jan Outshoorn.
Nieuwe leden kunnen zich via de website opgeven.
Een Facebook-pagina, waarop korte (pers)berichten en nieuwtjes worden vermeld.
Frank de Leeuw is degene die deze pagina bijhoudt.
Frank de Leeuw verzorgt ook de persberichten.

6. AKM aan de weg timmert met PR, Marketing en
netwerken (vervolg)
We volgden een adviestraject om de ledenwerving te stimuleren
We hebben een start gemaakt met ‘Het langste schilderij van De Ronde Venen’
Verder zijn er ledenwervingsfolders, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen.
We stonden op de Nieuwjaarsmarkt en het Straattheaterfestival
Een van de leden las voor op de Eendrachtschool (kunstenaar aan het ontbijt)
We nemen deel aan het overleg van kunst- en cultuuraanbieders
We hebben contact met de Kunst- en cultuurconsulent van de gemeente

Project Advies op maat: adviezen aan de vereniging
• Workshops organiseren
• Naamsbekendheid AKM vergroten door meer aandacht voor PR
• Meer aandacht voor AKM in media via persberichten (Frank de Leeuw schrijft
deze als we hem informatie en materiaal aanleveren)
• Meer gebruik maken van onze website en Facebook - voor beiden hebben we
nu een webredacteur (Jan Outshoorn resp. Frank de Leeuw)
• Meer expositieruimte zoeken
• Draaiboeken maken voor de verschillende
activiteiten en taken

Project Advies op Maat - resultaten
• Bij de start van het seizoen hadden we:
• 89 leden, 14 cursisten en 15 workshopdeelnemers bij de volwassenen
• 20 leden, 5 cursisten en 2 strippenkaarten (5 strippen) bij de jeugd
• Totaal dus 145 deelnemers

• Aan het eind van het seizoen hadden we in totaal 177 leden, cursisten en
workshopdeelnemers!

Het langste schilderij van DRV:

paneeltjes van 25 x 25 cm hangen over 750 meter aan een touw
Datum recordpoging: zondagmiddag 30 oktober 2016

Subsidie komt van de gemeente in het
kader van 5 jaar De Ronde Venen –
cultuurimpuls
Ons project noemen we ‘Verbinding’.
Thema is: Waarom is het zo leuk om in
De Ronde Venen te wonen?
Deelname van leden, basisscholen,
Zideris, bezoekers van bibliotheken en
klanten van Hobby Dee, Mondria en Van
Asselen.

7. Het AKM doet mee aan diverse evenementen of
organiseert deze zelf
Het afgelopen seizoen deden we mee aan:
- Het Straattheaterfestival
Eens in de twee jaar nemen we deel van KunstRondeVenen
We organiseren voor onze leden:
- Jaarlijks een kunstavond ter afsluiting van het seizoen. Deze leer hield Monique
Lafeber een inleiding over haar werk
- De jaarlijkse kunstreis. Deze ging naar Zwolle en Heino
en werd georganiseerd door de dinsdagmiddaggroep

Kunstavond: Monique Lafeber
‘Ik werk veelal met rijstpapier en gekleurde inkt, daar maak ik abstracte
bijna monochrome werken mee.
Verder geeft ik kunstlessen aan kinderen in het basisonderwijs en een
etscursus aan volwassenen in mijn atelier dit in Amsterdam.’

Kunstreis: Het Nijenhuis/De Fundatie

8. Er is een duidelijk expositiebeleid
Het beleid werd enkele jaren geleden al vastgelegd
Nieuw is de expositiecommissie voor het Zuwe Gezondheidscentrum die
bestaat uit Ria Blommaert en Lia Buurman
Er waren dit jaar drie exposities in het Zuwe gezondheidscentrum aan de
Hoofdweg. Loes Reinders en Lucia Hans hebben contacten met Zuiderhof en
Optisport

9. Het AKM heeft een gezonde financiële basis met voldoende reserves.
Resultaat Baten – Lasten 2015 - 2016

Status op 30 juni 2016
Balans Activa
4 Giro
5 Rentemeerrekening

44,35
13.620,28

Balans Passiva
11 Vermogen
22 Reservering Ezels
22 Reservering Langste Schilderij
22 Reservering Project gratis schilderlessen jeugd
7 Huur
3V Kunstreis (VUB)

11.500,54
19,87
273,60
150,00
896,48
195,00

Balans
Resultaat 2015-16
Status AKM 30-Jun-16

629,14
13.664,63

Begroting 2016 - 2017

10. Er is een aantrekkelijk atelier waarin de lessen
plaats vinden.
De oude ezels zijn hersteld, de nieuwe hebben rubberen wieltjes gekregen.
Er is een sleutelkastje met code op de deur gekomen
De bovenste plank bij het gootsteentje is lager opgehangen
Het lokaal wordt een paar keer per jaar grondig schoongemaakt
Boom en Verwey sponsoren ons papier. Alle papier is daarmee gratis!

11. Er is een voltallig bestuur is dat naar behoren het
dagelijks bestuur van de vereniging vervult en elk
jaar verantwoording aflegt in de Algemene Leden
Vergadering
Het bestuur bestond dit jaar uit vijf personen:
- Voorzitter/contactpersoon docenten: Nico van Oosten
- Penningmeester: Gitan de Boer
- Ledenadministratie: Marianne van Eck
- Contactpersoon Jeugd: Maja Roeleveld
- Secretaris en onderhoud atelier: Don Kelder
We hebben een gezamenlijke dropbox op internet!
Marianne van Eck en Nico van Oosten treden
volgend jaar af en stellen zich niet herkiesbaar

Commissies en ondersteuning
• Voorraadbeheer en was: Meikie van Suchtelen
• Model schilderen: Frank de Leeuw
• Onderhoudscommissie: Bert Huussen, Rinze Toke Huisman, Frans Lek
• Ondersteuning penningmeester: Greet Burggraaff
• Exposities: Ria Blommaert en Lia Buurman, Loes Reinders en Lucia Hans
• Adviescommisie ledenbehoud en –werving: Loes Reinders, Lucia Hans, Frank de Leeuw
• Sleutelhouders: Henny Dekker, Emmy van Lonkhuyzen,
Kees Romeijn, Frank de Leeuw, Jaap de Vries,
Annemarie Roosdorp-Doeve en Greet Burggraaff,
Tinus Reurings, Tineke van der Riet, Gitan de Boer,
Nico van Oosten, Berry Schoemaker, Frank van den Berg.
• Kascommissie: Frank de Leeuw en Hans van den Bosch

