VERENIGING VOOR BEELDENDE KUNST
AMATEURSPALET
NIEUWSBRIEF MAART 2020

Actueel
• Einde ledententoonstelling in
Museum Rijswijk?
• Overleg docenten en vrijwilligers
• Gezocht vrijwilliger ledenadministratie
• Het atelier; probeer het achter
te laten, zoals je er zelf zou
willen beginnen
• Wandexposities groepswerk

Agenda
04-04 Algemene Ledenvergadering op zaterdagmiddag
15-05 Ledententoonstelling
Meer in de Jaarkalender

AMATEURSPALET
zoekt vrijwilligers
•

BESTUURSLID LEDEN

(ADMINISTRATIE)
•

REDACTEUR SOCIALE
MEDIA

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

---Cadeaubon----

Een naaste, geliefde of collega verrassen met een origineel cadeau?
U kunt de bon bestellen bij Riet
v.d. Berg, T 070 393 2665.

Het bestuur informeert

Aan de slag!
Mochten jullie nog niet zijn begonnen met het maken van een
werkstuk voor de ledententoonstelling, dan zou ik maar haast
maken. Wij gaan er vooralsnog
van uit dat de tentoonstelling in
Museum Rijswijk zal plaatsvinden, de aftrap zal dit jaar op 15
mei zijn. Wij hopen weer een
mooie expositie te maken. Een
expositie waar wij met z’n allen
trots op kunnen zijn. Ongeacht
de uitkomst van het overleg met
het Museum gaat de ledententoonstelling in ieder geval door.

Algemene Ledenvergadering
zaterdag 4 april 2020 14:00 uur
Het bestuur nodigt alle leden uit
voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De zaal is om
13:30 uur open en we eindigen
rond 15:30 uur.
Het bestuur legt verantwoording
af over de financiën, het gevoerde beleid en activiteiten. Ook
wordt gestemd over het onderwerp van de thematentoonstelling in december en enkele jubilerende leden worden gehuldigd.
Ieder lid krijgt per mail een uitnodiging en kan de jaarstukken
Gezocht vrijwilliger ledenadmidigitaal of op papier aanvragen
nistratie
mailto:bestuur@amateurspalet.nl Amateurspalet zoekt een vrijwilliger die de ledenadministratie wil
Jaarlijkse ledententoonstelling
gaan verzorgen. De taken beHet bestuur is nog steeds in
staan uit het informeren van gegesprek over het besluit van het interesseerden, leden en docenmuseum om te stoppen met de
ten en het in- en uitschrijven van
ledententoonstelling.
leden en leswijzigingen. De
Op 13 februari jl. vond een gecommunicatie verloopt vooral via
sprek plaats tussen de wethoude mail en soms via de telefoon.
der van Cultuur Johanna BesteDe administratieve verwerking
man, de directeur van het Muse- vereist enige kennis en ervaring
um en ons. Gevraagd is om samet kantoorautomatisering (e
men met een oplossing te komen mail verkeer, office en werken in
voor het conflict tussen Museum een digitaal boekhoudpakket).
en Amateurspalet.
Als je interesse hebt, kun je een
Op 18 februari sprak Annemiek
nadere omschrijving vinden op
Verbrugh, voorzitter van Amade website of bellen met de huiteurspalet, in op de bijeenkomst dige ledenadministrateur Peter
van de Gemeenteraad, Forum
Smets, 070 3950 925.
Samenleving Gemeente Rijswijk.
Zij memoreerde dat onze vereni- Overleg docenten en vrijwilligers
ging al zestig jaar in het voorjaar In januari en februari kwamen
het werk van de leden exposeert zowel de docenten als de vrijwilin Museum Rijswijk. Zij stelde:
ligers een keer met het bestuur
“Wij vinden dat het Ríjswijks Mu- bij elkaar om allerlei onderwerseum de gelegenheid moet biepen te bespreken die spelen binden aan Ríjswijkse kunstenaars
nen de vereniging. Amateurspaom hun werk periodiek te expolet draait zoals elke vereniging
seren. Dit past geheel binnen de op vrijwilligers. Doordat de orgastatutair vastgelegde activiteiten nisatie door vrijwilligers wordt
van het Museum (artikel 2). Dáár gedaan houden we de prijzen
pleiten wij voor!”. Het Museum is laag ( zo’n 40% lager dan bij
gevraagd om verder overleg.
andere aanbieders). Terwijl het
We houden u op de hoogte.
aantal vrijwilligers best groot is,
blijkt het steeds moeilijker om

met name bepaalde vacatures in
het bestuur opgevuld te krijgen.
Daarom stelde het bestuur in
beide overleggen de vraag hoe
gaan we om met dit probleem en
hoe zorgen we toch voor de continuïteit van de vereniging. Er
kwamen verschillende opties
naar voren. Het bestuur werkt de
verschillende oplossingsmogelijkheden verder uit.
We maken op dit moment nauwelijks gebruik van sociale media
terwijl het wel leden op kan leveren. Hierbij doen wij een oproep
voor een vrijwilliger die dit op
zich wil nemen.
Laat niet als dank ………….…
Af en toe moet het weer:

even wijzen op ’de huisregels’
die op de klapdeuren hangen.

Tafels schoon, meubilair op de
vaste plek, afwas gedaan en de
prullenbak stroomt niet over.
Op de bijeenkomst met groepsvertegenwoordigers en vrijwilligers is het idee geopperd om
een logboek in het atelier neer te
leggen. Iedereen (met name
groepsvertegenwoordiger en docent) kan in het logboek opschrijven wat hij of zij mist, wat
kapot is (losse onderdelen van
kapotte lampen of ezels niet
weggooien), klachten over de
toestand waarin het atelier is
aangetroffen (=bericht aan de
voorgaande groep), enz. Frans
Berckenkamp, de huismeester,
probeert voor de reparaties te
zorgen, de maandagochtend
ploeg vult de voorraden aan en
elke groep die aangesproken
wordt op de toestand waarin het
lokaal werd aangetroffen, weet
wat beter kan.
Wandexpositie
Atelier februari 2020
“Wat is jouw favoriete bekende
schilder & schilderij?” die vraag
stelde docent Mariska Mallee aan
Atelier:
Daniël Catterwijckstraat 4
2282 HM RIJSWIJK
T 070 3901429

inleiding over de kleurenleer van
Van Itten ging het over de basiskleuren die handig zijn om op je
palet te hebben, over warme en
koude kleuren, transparante enniet transparante kleuren.

Werk Maandagmiddaggroep

haar groep voor het maken van
een verzameling van schilderijtjes op een doekje, canvasbord
of heel stevig karton/papier,
formaat 30 bij 30 cm.
Doel: Nieuwe compositie maken
op vierkant en onderzoek doen
naar compositie, schildertechnieken, “handschrift” en kleurgebruik van de door jou uitgekozen
schilder.

Op een vel met vakjes experimenteerde iedereen daarna met
het mengen van kleuren.
Een leuke en leerzame middag!
Keramiekgroepen marmeren
hun werk
De keramiekgroep van dinsdag
en donderdag marmerden hun
werk. Van dat proces zijn door de
donderdaggroep foto’s gemaakt
en zijn geplaatst op de website.
Nieuws/Galerie/Groepswerk

Het proces begint met in een
dikke laag scheerschuim glazuur
te druppelen in verschillende
kleuren. In het glazuur worden
Werk donderdagavondgroep
allerlei figuren getrokken tot de
glazuur zich tot een mooi marGroepswerk is in deze groep almer motief heeft gevormd. Voortijd een idee uit overleg in de
gebakgroep. Voor dit groepswerk
ken
kreeg iedereen via loting een
voormaand van het jaar en maakte
werpen,
er een schilderij 30x30 cm van.
zoals
schaalGrotere foto’s staan op de webtjes en vaasjes, worden vervolsite Nieuws/Galerie/Groepswerk
gens door het scheerschuim gerold. De glazuur hecht zich aan
Verenigingsmiddag Workshop het voorwerp.
'Meng je eigen kleurenpalet'.
Zondagmiddag 16 februari
Herhaalde oproep
Onze docent Erni Kwast gaf in
De keramisten willen een tegelons atelier een workshop “Maak
tableau maken naar een origineel
je eigen kleurenpalet” aan 13
deelnemers. Zij namen hun eigen schilderij. Zie vorige nieuwsbrief.
Stuur een foto van je werk naar
materialen mee. Na een korte
noelle-lamers@hotmail.com

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

