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Beste leden, docenten en donateurs van de VBK, 

 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 

18 november 2016 om 20.00 uur in ons atelier in de Prenter, Grote Geusplein 1, 

4131 GZ Vianen. 

 

Om alvast een voorproefje te geven van hoe het ons vergaan is volgt hier een kort 

overzicht. 

 

AFGELOPEN CURSUSJAAR 

 

Er waren verschillende exposities van het werk van cursisten, bijvoorbeeld het 

gezamenlijke kunstwerk dat bij de ingang van de school hangt en andere in de gang 

naast ons atelier. En natuurlijk de wisselende werken van de verschillende groepen, niet 

alleen in Vianen in ons atelier maar ook bij Zas & Fratzen, en verder buiten Vianen in 

Den Dolder, Het Oude Postkantoor. Ook de docenten zelf hebben geëxposeerd in Zeist, in 

het Museum Vianen, in de Schaapskooi in Groot-Ammers. In het stadhuis in Nieuwpoort, 

tijdens de kunst en cultuur weekenden in de Wielegaard en tijdens de Open Atelierroute 

in Vianen. 

 

Ook zijn er verschillend excursies geweest o.a. naar het Singer Museum in Laren. 

 

Ons atelier wordt goed bezet: 9 dagdelen per week waar nog bij komt de aparte 

workshops en cursussen die verschillende docenten geven buiten de VBK om, zoals voor 

vluchtelingenwerk en voor de Zonnebloem. 

 

Het was dan ook een tegenvaller dat een paar weken het atelier niet kon worden gebruikt 

omdat er brand ontstaan was in het magazijn, de oorzaak is nog steeds niet bekend. 

Gelukkig is inmiddels is alle schade hersteld. 

 

 

NIEUWE CURSUSJAAR 

 

Het aantal cursisten is toegenomen net als het aantal cursussen. Er is een cursus Quilten 

is gestart, onder de bezielende leiding van de nieuwe docent Thea Quax. 

 

Geweldig dat al onze docenten onze cursisten steeds weer weten te inspireren! 

 

Goed nieuws is dat er met ingang van dit seizoen voor alle leden en docenten een pasje 

komt waarmee met korting materialen gekocht kunnen worden bij Dirks Art Supply in 

Vianen. 

 

Verder is in samenwerking tussen bestuur en docenten een model gemaakt dat een 

goede balans biedt tussen het aantal cursussen, het aantal cursisten per cursus en 

financiële haalbaarheid. Op dit moment zijn wij financieel “gezond” en wij doen er alles 

aan om dat volgend jaar te blijven. 

 

Binnenkort kunt u aan de binnenkant van de hekken rond de speelplaats de werken zien 

die door Angelique met kinderen van de Tijl Uilenspiegelschool zijn gemaakt! Mogelijk 

komen hier nog panelen bij voor de buitenkant; een opdracht waarmee onze volwassen 

cursisten aan de slag kunnen. 

 

Een bijzonder feestelijke gebeurtenis is het feit dat de VBK dit jaar 30 jaar bestaat! 

Ter gelegenheid hiervan zal er in de week van 23 november in iedere les iets bij de 

koffie/thee geserveerd worden, dus houdt u daar rekening mee! 
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De agenda van de vergadering luidt als volgt:  

 

Agenda Algemene Ledenvergadering VBK  

 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda  

3. Notulen algemene ledenvergadering 20 november 2015  

4. Ingekomen stukken en mededelingen  

5. Jaarverslag secretariaat. 

6. Verslag kas controlecommissie  

7. Financieel verslag (zie bijlage)  

8. Afscheid vertrekkende bestuursleden  

9. Rondvraag  

10. Sluiting  

 

Wij hopen u allen te zien op de jaarvergadering en wensen u veel inspiratie en plezier. 

 

Namens het bestuur van de VBK, 

Anne Provoost-van den Berg, secretaris 


