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ledenvergadering  
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WELKOM
  1.      Opening door de voorzitter 
  2.      Mededelingen  
  3.      Verslag vorige vergadering 
  4.      Verslag secretaris 
  5.      Financieel jaarverslag door de penningmeester 
  6.      Begroting 
  7.      Verslag kascommissie 
  8.      leden kascommissie 
  9.      Benoeming nieuw bestuurslid Susan Wolters 
10.      Beloning docenten 
11.      Cursusprijzen 
12.      Exposities 
13.      Elckerlyc 
14.      Rondvraag



JAARVERSLAG 2020-2022

Wil Snelders (secretaris) leest jaarverslag voor



BALANS 20-21

Vorderingen:  Kinderatelier Sjors creatief 

Liquide  Spaarrekening gelijk gebleven 
middelen: Betaalrekening gedaald 
 Naar 1 betaalrekening toe 
  
Overige  Keramiekcursus minder lessen dan betaald 
schulden: Accountantskosten sterk gedaald



VERLIES & WINST 20-21

Omzet:      Half jaar, ingehaald tot de zomer 
     Keramiek maar 4 lessen gegeven 

Verg. docenten: Hangt hiermee samen 

Stageverg:      Blitz Wouters 

Huisvestings:     Nieuwe overeenkomst/minder cursussen 
kosten     Hele jaar betaald 

Website:     Nieuwe website 

Algemene kst:    Administratiekosten 
     Fotoclub	



BEGROTING 21-22

Inkomsten: Cursusgeld op normaal niveau 
 Verkoop spuitcabine 
 Subsidie Annetje van Puijenbroek 

Uitgaven: Lagere huurkosten 
 Vergoeding docenten 
 Investering ophangsysteem



KASCOMMISSIE

Hendt van de Burgt  
Myriam Pijnappel  

Verklaring door Kascommissie 
Benoeming Kascommissie 2022



BEGROTING 22-23

Extra 
Inkomsten: Nieuwe expositieruimte 
                        10% provisie verkochte werken 

                         door actie Win een Workshop  
                         meer inzicht in behoefte workshops      
                            
                         Online werckwinckel 
                         Makkelijke betaling voor korte 
                         workshops en kennismakingscursussen 
                         Strippenkaart voor Kinderatelier    

  
                         



TARIEFSTRUCTUUR

Verder professionaliseren 
Van betaalde vrijwilliger tot gewaardeerd vakdocent. 

Fair Practice Code:  
de gedragscode voor ondernemen en werken in 
kunst en cultuur ten dienste van een sterke culturele 
sector. 



BESTUURSVERKIEZING

Kees van Mol Voorzitter  

Wil Snelders Secretaris  

Jolande van Oort Penningmeester 

Mieke Pijnenburg Administratie 

Door het bestuur wordt Susan Wolters 
Voorgedragen voor de functie van bestuurslid 
Promotie & Kinderen/jongeren 

Kunnen de aanwezige leden hiermee instemmen? 



NIEUWE START



KUNST MAAKT GELUKKIG

Wij geloven in de kracht van Kunst en Cultuur. 

Het zorgt voor verwondering, interactie, 
talentontwikkeling, zingeving,  
mentaal welbevinden,  
ontwikkeling van inlevingsvermogen.  

Het is hiermee verbindend in de samenleving  
en draagt bij aan het levensgeluk van mensen. 



BRUISEND CENTRUM
De Werckwinckel is al 55 jaar een belangrijke 
pijler van de kunst- en cultuursector in 
Hilvarenbeek. 

In 1967 opgericht onder de naam:  
Vrije Expressiegroepen Hilvarenbeek 
In 1971 werd het de Werckwinckel   

We willen zorgen dat meer inwoners  
• kennis maken met Kunst,  
• actief deelnemen aan Kunst  
• en elkaar ontmoeten met en door Kunst.  

We willen een bruisend creativiteitscentrum 
zijn met toegankelijke cultuureducatie  
van jongs af aan! 



PROMOTIE

• Algemene huisstijl 
• Website verbeteren en regelmatig updaten 
• Promotie via Facebook & Instagram 
• Online nieuwsbrief met updates 
• Regelmatig artikelen in de Hilverbode 
• Eventueel adverteren samen met andere 

huisgenoten Elckerlyc 
• Promotiemateriaal voor de exposities 
• Zichtbaar bij Hilvarenbeekse evenementen 
• Actief aanbieden kindercursussen op scholen 



UITBREIDING CURSUSSEN  
KINDEREN/JONGEREN 

KINDERATELIER 
Mix van tekenen en handvaardigheid.  
Doelgroep: groep 3 t/m 8 basisschool 

NU: cursus van 10 lessen van 2 uur  
langere projecten over meerdere lessen 

NA DE ZOMER TEST: Losse workshops van ca. 1,5 uur 
inclusief materiaal. Kleinere eenvoudige projecten.  
Het hele jaar door. Ook vakanties. 

Voordeel: Laagdrempelig. 
Meer materialen en technieken aanbieden. 

Losse lessen zijn online op de website te koop.  
Introduceren strippenkaart voor 5 keer online te koop.  

Werkgroep samenstellen: 
Wie wil meedenken, meehelpen 
Inkopen doen, organiseren? 



NIEUW: 
TEKENACADEMIE

Tekenles kinderen en jongeren 
Serieuze lessen basistechnieken tekenen en 
schilderen in een ontspannen sfeer. 

Doelgroep: 9 tot ca.16 jaar 
Bij voldoende inschrijvingen opsplitsen in  
2 leeftijdsgroepen 

Inschrijven voor cursus van 6 of 12 lessen  
inclusief materiaal.  
Totaal 24 lessen per jaar. 

Woensdag- of donderdagavond  
18.30-20.00 uur? 

Samenwerking met HEBE? 



NIEUW: 
DA VINCI FACTORY
Ontdekken en Ontwerpen staat centraal.  
Focus op handvaardigheid en techniek.  
Doelgroep: 8 tot ca. 14 jaar  

Inschrijven voor cursus van 6 of 12 lessen  
inclusief materiaal.  
Totaal 24 lessen per jaar 

Vrijdagavond 18.00-20.00 ? 
Zaterdagochtend 10:00-12:00 ? 

Met behulp van oude ambachten en nieuwe 
(computer)technieken ontstaan verrassende 
projecten. 
Er wordt gewerkt vanuit thema’s. 
Bijvoorbeeld vliegen: vliegers & drones 

Tevens kennis verzamelen voor projecten en 
leskisten voor de basisscholen 



VEEL IDEEEN

• Ontmoetingsatelier: vrij werken op 
vrijdagochtend? in ons atelier. 

• Kunstcafe: een gevarieerd programma van 
kunstcolleges, korte workshops en excursies 
voor alle inwoners. 

• Samenwerking met huisgenoten Elckerlyc 
voor een kinderkunstcarrousel: 6 lessen: 
beeldend, dans, theater, muziek.            
Totaal 24 lessen 

• Samenwerking met andere kunstencentra 

• Samenwerking met scholen 

Brainstormavond voor leden? 



RONDVRAAG

Zijn er nog vragen? 



SLUITING

Dankjewel dat je er was!  


