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• Het bestuur informeert  

over cursussen in coronatijd 

• Online, hoe werkt het?  

• Tentoonstelling 70-jarig jubi-

leum 

• Nieuw seizoen voorjaar 2021, 

veranderingen 

• Afscheid bestuursleden en 

bestuursleden gezocht 

• Modellen gezocht 

 

 

Agenda 
 

01-02   Start online lessen  

Mei ’21 Bijzondere jubileum-

tentoonstelling 

            - 70 jaar jong!  

- vrij werk. 

 

 De Jaarkalender 

 

 
 
 
 

AMATEURSPALET 
zoekt vrijwilligers 

• SECRETARIS 
• PENNINGMEESTER 
• MODELLEN (M/V) 

PORTRET TEKENEN, SCHILDEREN, 
KOPPEN BOETSEREN 
 

Informatie: bel of mail secretaris, 
Peter Smets. T 070 3950 925 of 
bestuur@amateurspalet.nl  

 

Het bestuur informeert 
 

Cursussen in tijden van  

corona 

Terwijl wij in januari dachten op 

de 19e weer open te kunnen 

gaan, haalden de ontwikkeling 

rondom het virus ons al weer in. 

De besmettelijke Engelse variant  

leidde tot meer maatregelen en 

de einddatum verschoof naar 9 

februari. Dat betekent dat het 

atelier nog even dicht blijft. 

 

Concreet houdt dit in dat de les-

sen van januari worden verscho-

ven naar de maand juni. wij gaan 

dus een maand extra door met 

de lessen. 

Per 1 februari gaan de docenten 

tekenen en schilderen over op 

online les geven. Een aantal do-

centen is in januari al begonnen 

op deze wijze les te geven en de 

meeste cursisten zijn blij verrast. 

Het blijkt leuk om contact te 

hebben met de andere cursisten 

uit de groep en uitwisseling met 

elkaar en de docent levert weer 

nieuwe inspiratie en energie op. 

 

Zodra het atelier weer open mag 

worden de lessen daar voortge-

zet. Om dit seizoen de cursisten 

te bedienen die nog niet kunnen 

of die het toch nog niet aandur-

ven om naar het atelier te ko-

men, is in het atelier internet 

beschikbaar en worden mogelijk-

heden geschapen om deze cur-

sisten te betrekken bij de lessen 

en de cursisten in het atelier.  

 

Voor de keramiek- en boetseer-

groepen wordt nagedacht hoe er 

in het atelier na 9 februari, zodra 

het kan, iets georganiseerd kan 

worden. 

 

Het bestuur bedankt de docenten 

voor hun flexibiliteit en bedankt 

de leden die dit experiment aan-

gaan en weer hun cursusgeld 

hebben betaald. 

 
 

Amateurspalet gaat online 

Natuurlijk kijken wij allemaal uit 

naar gewoon lessen 

in het atelier. Zolang 

dat nog niet kan star-

ten de docenten zoveel mogelijk 

met online lessen op het dagdeel 

dat zij les zouden geven. Enkele 

docenten zijn al begonnen en 

cursisten blijken het veel leuker 

te vinden dan zij aanvankelijk 

dachten.  

 

Via mails en WhatsApp wordt 

veel gedeeld binnen de groepen 

en kijken docenten mee naar het 

gemaakte werk, de komende 

weken wordt dit uitgebreid. Do-

centen experimenteren nu met 

het programma Jitsi en Zoom. 

Jitsi blijkt een veilige ‘online les-

ruimte’, er is geen account nodig 

en dus geen persoonlijke gege-

vens én het is heel toegankelijk. 

Alles wat je nodig hebt is een PC, 

laptop, tablet of smartphone.  

Daarnaast blijven docenten je 

helpen met beoordelen van je 

werk via mails of app zoals dat 

nu al veel gebeurt.  

Hoe werkt het? 

➢ Op PC en laptop hoef je vóór 

je les niets te doen.  

➢ Voor smartphone en tablet 

moet je vóór de eerste les de 

app “Jitsi Meet” 

downloaden  

in je Play Store of 

Apple App Store.  

 

Als je van je docent een mail of 

app krijgt om het te gaan probe-

ren lees het bericht goed, ook op 

welke datum jullie beginnen.  

➢ Op je gebruikelijk lestijd ga je 

online naar de ‘lesruimte’ door 

https://www.amateurspalet.nl/agenda/
mailto:bestuur@amateurspalet.nl


 

Atelier:  

Daniël Catterwijckstraat 4 

2282 HM RIJSWIJK  

T 070 3901429 

 

Postadres:  

Arentsburghlaan 100  

2275 TV VOORBURG  

T 070 3950925  

E info@amateurspalet.nl 

Ledenadministratie:  

ledenadministratie@amateurspalet.nl 

 

Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op 

onze website: 

www.amateurspalet.nl 

 

op de blauwe link in die 

mail/bericht te klikken. 

➢ Type bij Deelnemen aan de 

vergadering je voornaam. 

 

 
➢ Iedereen die ook de link heeft 

geopend zie je in beeld (na vi-

deo toestemming). 

➢ In de handleiding ‘Deelnemen 

aan een online les met Jitsi’ 

die je docent je kan mailen 

staan alle stappen toegelicht. 

Ook o.a. hoe je je microfoon 

uitzet om een kakafonie te 

voorkomen.  

Lukt het je niet om op een of 

andere manier online mee te 

doen, vraag eerst hulp in je 

groep, zo nodig mail ons: 

info@amateurspalet.nl wij pro-

beren er samen uit te komen! 

 

Tentoonstelling 70-jarig  

jubileum 

Wij hopen dat dit jaar de ten-

toonstelling van ons 70-jarig ju-

bileum door kan gaan. In eerste 

instantie mikken wij op zaterdag 

29 mei om deze tentoonstelling 

te openen en door te laten lopen 

tot en met 18 juni. wij vragen 

alle leden mee te doen en werk 

in te leveren voor deze tentoon-

stelling. wij hebben twee onder-

werpen bedacht en wel: 

• 70 jaar jong!   

• vrij werk. 

Tijdens de tentoonstelling wor-

den er op de 3 zaterdagen activi-

teiten georganiseerd voor jong 

en oud. Wij houden u op de 

hoogte van de verdere ontwikke-

lingen hierover. 

 

 

 

 

Bestuursleden gevraagd 

Dit jaar bestaat Amateurspalet 

70 jaar. Al 70 jaar wordt onze 

vereniging geleid door leden, 

vrijwilligers die zelf les hebben of 

contributie lid  zijn. Voor het be-

stuur zoeken wij in verband met 

het vertrek van Peter Smets, die 

wij node zullen missen, een se-

cretaris. Het bestuur is zowel 

met beleid als uitvoering bezig.  

Het bestuur werkt als team sa-

men en verdeelt, naast vaste 

taken, het werk. Ben je geïnte-

resseerd en wil je meer informa-

tie, neem dan contact op met  

Peter Smets. Hij is graag bereid 

te vertellen wat de functie pre-

cies inhoudt.  

Zie advertentie vorige pagina. 

 
 

Modellen gezocht 

Amateurspalet verzorgt op 

woensdagmiddag portretlessen, 

waar een model aanwezig is dat 

getekend geschilderd of geboet-

seerd kan worden. Voor die mid-

dag zoeken wij modellen. Man, 

vrouw, oud, jong of er tussenin, 

zwart, wit of gekleurd; iedereen 

die een tijd kan stilzitten is wel-

kom.  

Wie wil wel eens model zitten of 

wie heeft familie, vrienden of 

kennissen die dat wel een keer 

willen meemaken? De vergoeding 

per dagdeel is € 25. Aanmelden 

bij Peter Smets, secretaris. 

Zie advertentie vorige pagina. 

 
 

Nieuw seizoen voorjaar 2021, 

veranderingen 

Drie veranderingen in het nieuwe 

seizoen en een voornemen.  

• Drie cursussen zullen dit sei-

zoen niet plaatsvinden, omdat 

te veel leden hebben opge-

zegd en de groepsgrootte te 

klein werd. Het gaat om de 

woensdagmiddag schilderen 

(1x 14 dagen), donderdag-

middag en de kinderlessen op 

donderdagmiddag.  

Zolang Corona niet onder con-

trole is, heeft het niet veel zin 

om nieuwe leden te gaan wer-

ven. In het najaar hopen wij 

op betere tijden.  

• Vrijdag na Hemelvaart 14 mei 

is in afwijking van andere ja-

ren uitgeroosterd, dus is er 

geen les. 

• In juni zullen de lessen door-

lopen dit jaar, omdat januari 

is uitgevallen. 

• Het bestuur overweegt om in 

het najaar een reeks begin-

nerslessen tekenen en schil-

deren te starten.  

Belangstellenden kunnen hun 

interesse laten weten,  

mail: ledenadministra-

tie@amateurspalet.nl  

 
 

Afscheid twee bestuursleden 

 

 
Riet van de Berg als pen-

ningmeester 

Toen Riet in 1998 bij Amateurs-

palet kwam wist zij nog niet dat 

zij daarna, na haar pensioen, 12 

jaar penningmeester van de ver-

eniging zou zijn, een taak waar 

zij dagelijks mee bezig was. 

Ze kwam bij Amateurspalet om-

dat zij naast sport ook iets beel-

dends wilde doen. 

Ze begon op de donderdagavond 

en vond het daar meteen leuk en 

dat is zo gebleven. De groep is 

gezellig en inspirerend. Zij heeft 

er leren schilderen. Riet schildert 

het liefst met olieverf op water-

basis. Elk jaar doet zij mee met 

de tentoonstellingen. Ze kijkt 

mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:ledenadministratie@amateurspalet.nl
https://www.amateurspalet.nl/
mailto:info@amateurspalet.nl
mailto:mail:%20ledenadministratie@amateurspalet.nl
mailto:mail:%20ledenadministratie@amateurspalet.nl
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met plezier terug op de hele pe-

riode. Al vrij snel nadat zij bij 

Amateurspalet was begonnen, 

ging er een groep leden op een 

cultuur-uitwisselingsreis naar de 

zusterstad van Rijswijk in Tsje-

chië. Daar schilderden zij samen 

met Tsjechische kunstenaars, 

een leuke week, afgesloten met 

een tentoonstelling. 
 

 
Riet van de Berg: Huis in Tsjechië 
 
De sfeer in het bestuur was altijd 

gezellig. Samen organiseerde zij 

de stand op het Strandwalfesti-

val, tentoonstellingen en werkbe-

sprekingen met kunstenaars. En 

ook de kerstborrel voor docenten 

en vrijwilligers vond Riet een 

bijzonder moment in het jaar.  

Nu gaat Riet afscheid nemen en 

hoopt zij meer tijd te krijgen 

voor haar andere hobby’s lezen, 

wandelen en haar tuin. Het be-

stuur kan alleen maar zeggen: 

“Riet, bedankt voor alles wat je 

voor Amateurspalet hebt gedaan. 

Je was een loyaal, deskundig, 

hardwerkend en gezellig be-

stuurslid. Het bestuur wil je har-

telijk bedanken voor alles!” 
 

Riet van de Berg: naar Jozef Israëls 
 

 

Silvia Bonsink als bestuurslid 

en coördinator vrijwilligers 

“Lieve mensen, ik wil jullie laten 

weten dat ik uit het bestuur ben 

getreden. De reden, mijn leven 

heeft nu een andere invulling 

gekregen. Onder andere heb ik 

sinds september jl. een eigen 

bedrijf ‘Beter Balans, kunstzinni-

ge therapie en massage’ opge-

start. Naast mijn parttime onder-

nemerschap heb ik ook een part-

time baan. Kortom, het werd mij 

allemaal te veel. Er bleef weinig 

tijd over voor mezelf. Met plezier 

heb ik samengewerkt met de 

andere bestuursleden. Ik vond 

het waardevol om een bijdrage 

te leveren achter de schermen 

van Amateurspalet. Ons mooie 

atelier sluit ik in mijn hart. Ik wil 

alle bestuursleden, vrijwilligers 

en docenten bedanken voor de 

leuke tijd en samenwerking. Ik 

ga jullie en Amateurspalet echt 

missen. 

Hartelijke groet, Silvia Bonsink” 

 

In het bestuur gaan we Silvia ook 

zeker missen. Bedankt. 

 
 

Corona, positief getest? Wat 

dan? 

De eerste leden die positief ge-

test zijn op Corona hebben we in 

november gehad. De regels wa-

ren niet glashelder voor ieder-

een. Daarom voor alle duidelijk-

heid: Als je positief getest bent 

en geen klachten hebt, blijf je 

vijf dagen thuis in quarantaine. 

Als je positief getest bent én 

klachten hebt, blijf je thuis in 

quarantaine tot en met twee da-

gen nadat de klachten voorbij 

zijn. En als je in contact geweest 

bent met iemand die Corona 

heeft op minder dan 1,5 m en 

langer dan een kwartier, laat je 

dan na vijf dagen na het contact 

testen.  

 

Ledenadministratie 

Achter de schermen werken se-

cretaris, penningmeester en le-

denadministrateur al enige 

maanden aan de overgang naar 

een ander administratiesysteem. 

Gekozen is voor All United, dat 

door meer verenigingen, vooral 

sportverenigingen, gebruikt 

wordt. In de praktijk heeft de 

overgang meer voeten in de aar-

de dan aanvankelijk werd voor-

zien. Deels is dat een gevolg van 

Corona, waardoor de begeleiding 

op afstand moet plaatsvinden en 

het contact met de begeleiders 

lastig is.  

Maar er is licht aan het einde van 

de tunnel, zoals iedereen heeft 

kunnen zien, toen de rekeningen 

voor het nieuwe   seizoen half 

januari in de mailbox gevallen 

zijn.  

 
 

 
De Nederlandse Portretprijs 

2021 

Van 1 december 2020 tot 28 fe-

bruari 2021 zijn de inschrijvingen 

voor De Nederlandse Portretprijs 

2021 geopend! Tijdens deze bi-

ennale gaat de jury van de Ne-

derlandse Portretprijs op zoek 

naar de beste hedendaagse por-

tretkunst in Nederland. Je kunt je 

inschrijven in de categorieën 2D 

en 3D. De vijftig beste kunstwer-

ken worden vanaf 6 mei geëxpo-

seerd in Slot Zeist.  

Zie: www.portretprijs.nl 

 

 

https://www.portretprijs.nl/portretprijs-2021

