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Aan Leden Amateurspalet 
 
Onderwerp:  Amateurspalet en Corona virus 
 
Rijswijk, 13 april 2020 
 
Geacht lid of docent, 
 
De lessen van het eerste halfjaar zijn vanaf 16 maart gestopt vanwege het Corona virus. Het bestuur 
van Amateurspalet gaat er van uit dat dit halfjaar geen lessen meer plaatsvinden en in het najaar, 
eind augustus begin september, er weer gestart kan worden zonder specifieke beperkingen. In de 
tussentijd ondersteunen docenten op afstand de leden die blijven werken aan hun schilderijen of 
beelden. De vereniging verzamelt wekelijks schetsen en schilderijen rond een onderwerp en plaatst 
een collage op de website. In de zomer proberen we een aantal activiteiten te organiseren. 
 
Hoe gaan we financieel om met de gedwongen sluiting van het atelier? Het bestuur stelt voor om de 
lasten onderling gelijk te verdelen en vraagt daarom van iedereen een bijdrage: leden, docenten en 
vereniging zelf. Als we dat doen kan iedereen blijven schilderen, boetseren en glazuren, kunnen de 
docenten hun lessen blijven geven en kan de vereniging bijdragen aan de continuïteit.  
Hoe gaat de verdeling? Voor de wekelijkse lessen betaalt de vereniging de docenten door in de 
maanden maart en april en in mei één les. De leden die volgend seizoen op les blijven krijgen zes 
lessen korting in het najaar van 2020. De vereniging draagt het overblijvende tekort van ongeveer 
€4000 bij uit de reserves. Voor de veertiendaagse cursussen en kinderlessen geldt een vergelijkbare 
regeling.  
 
Wij willen met deze regeling, waarbij iedereen een steentje bijdraagt, bevorderen dat iedereen zijn 
liefhebberij en werk in de beeldende kunst kan voortzetten in deze tijd. Zorg dat je gezond blijft en 
let - op gepaste veilige afstand - op je naasten.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Annemiek Verbrugh, voorzitter  

http://www.amateurspalet.nl/

