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Actueel 
Van het bestuur: 

 

• ‘Sterren op het doek’ onthult 

• Hoge waardering voor lessen 

• Veranderingen in het lesroos-

ter 2019 

• Werkbespreking thema  

CARNAVAL 

• Inschrijving thematentoonstel-

ling  

 

Agenda 
 
04-11 Sterren op het doek  

presentatie 16:00 uur 

11-11 laatste dag om foto voor  

affiche ‘Carnaval” te  

mailen 

16-11 Laatste dag om ansicht-

kaart van je werk te be-

stellen.  

18-11 Werkbespreking thema 

‘Carnaval’ en laatste dag 

om in te schrijven  

29-11 Inleveren werk voor ten-

toonstelling in bibliotheek 

tussen 11:00-13:00 uur 

01-12 Feestelijke opening Ten- 

toonstelling ‘Carnaval’,  

te zien tot 31 december  

 

 
 

 

‘Sterren op het doek’ onthult 

 

Op zondag 4 november 

om 16:00 uur zal wet-

houder Marloes Bors-

boom de tekeningen 

en schilderijen die van 

haar gemaakt zijn ont-

hullen.  

Peter van Leusden, docent por-

trettekenen, bespreekt alle wer-

ken, waarna de wethouder het 

portret van haar voorkeur kiest. 

Iedereen is uitgenodigd voor 

deze presentatie in het atelier, 

hopelijk neemt een ieder er wat 

leerzame tips van mee. 

 

 

 
 

Hoge waardering voor lessen 

 

De deelnemers 

aan de lessen 

van Amateurs-

palet geven 

gemiddeld een 

8 voor de les-

sen. Tussen de 

lessen zijn de 

verschillen 

klein, omdat 

het schoolcijfer 

dat gegeven wordt, schommelt 

tussen een 7 en 9. Uitgesplitst 

naar onderdelen, lesopbouw, be-

geleiding van de docent, vakbe-

kwaamheid docent en gezellig-

heid in de groep blijft de hoge 

waardering overeind. Met één 

uitzondering, de vakbekwaam- 

 

 

heid van de docenten is nog ho-

ger; de leden geven daaraan ge-

middeld een 9. 

Deze cijfers rollen uit de enquête 

die in september onder alle leden 

die op les waren (71% van alle 

leden) is gehou-

den. Vrijwel ie-

dereen die er 

was vulde (97%) 

de vragenlijst in.  

Buiten de lessen 

om organiseert 

Amateurspalet meer.  

• De ledententoonstelling in het 

Museum Rijswijk is verreweg 

het belangrijkste voor de le-

den. Ruim de helft doet eraan 

mee. Tentoonstelling in bibli-

otheek Rijswijk en Vereni-

gingsmiddagen volgen 

daarop.  

• De overige activiteiten trek-

ken een handjevol mensen.  

• Een derde van de leden doet 

aan geen enkel evenement 

mee.  

Is er belangstelling voor ander-

soortige activiteiten? Tweederde 

van de respondenten zegt van 

wel. Ze noemen: 

• als eerste excursies,  

• als tweede een reeks lessen 

in technieken  

• als derde inleidingen in de 

kunst. 

Waarom gaan de leden naar 

Amateurspalet? Het zijn vooral 

drie redenen: een vast moment 

om te schilderen, tekenen of 

boetseren in de week, de kwali-

teit van de docent en de gele-

genheid om met anderen te wer-

ken. 

Voor de communicatie met de le-

den is de Nieuwsbrief het belang-

rijkste. Jaarkalender en gewoon 

vragen in de les zijn de daarop-

volgende communicatiemiddelen.  

 

Lees verder volgende pagina. 

 



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 

 

De website wordt door ongeveer 

40% van de leden wekelijks of 

maandelijks bezocht. De overige 

60% kijkt er een keer per half 

jaar of nooit op.  

Het eerste contact met Ama-

teurspalet verloopt voor de helft  

van de leden via bekenden, zoals 

familie, vrienden of buren. An-

dere kanalen zijn veel minder be-

langrijk.  

Ruim 80% van de respondenten 

doet of deed geen vrijwilligers-

werk voor de vereniging. Ama-

teurspalet heeft meer dan 200 

leden. Feitelijk vormen 13 leden 

of 7% van alle leden de kern van 

Amateurspalet (bestuur, maan-

dagochtendgroep, coördinatie 

tentoonstellingen, ledenadmi-

nistratie). 

 
 

Veranderingen in het  

lesrooster 

 

Naar aanleiding van een alge-

mene evaluatie en de enquête 

zal met ingang van het nieuwe 

cursusjaar 2019 het lesrooster op 

enkele punten worden aange-

past. Docenten en cursisten wor-

den hiervan tijdig op de hoogte 

gebracht. 

 
 

Reminder inschrijving werk 

‘Carnaval” uiterlijk 

18 november 

 

De tentoonstellingscommissie 

vraagt uw werk(en) tijdig in te 

schrijven. Dat geeft de commis-

sie inzicht in de belangstelling en 

de mogelijkheid opnieuw een 

mooie expositie te maken.  

Voor inschrijven en de bespre-

king op 18 november is het niet 

nodig dat uw werk klaar is, daar-

voor hebt u tot de inleverdatum 

29 november de tijd.  

Meld uw werk zo snel mogelijk 

aan met het inschrijfformulier op 

de website.  

 
 

Werkbepreking thema  

CARNAVAL 

 

Op zondagmiddag 18 november 

kunt u uw werk voor de tentoon-

stelling in de Bibliotheek laten 

bespreken door een bekende 

kunstenaar.  

U kunt een prijs winnen. 

Het programma: 

▪ 13.30 inloop en inbreng werk 

▪ 14.00 uur start bespreking. 

Dit is ook de laatste mogelijkheid 

om uw werk in te schrijven voor 

de tentoonstelling.  

 

De tentoonstellingscommissie 

kiest aansluitend aan de werkbe-

spreking welk werk in aanmer-

king komt voor de poster.  

Uiterlijk 11 nov. foto (minimaal 1 

MB) van ingeschreven werk(en) 

mailen naar Stef Valentijn: 
 svn-brt@outlook.com.  

 
 

Ansichtkaart van uw tentoon-

stellingswerk? 

 

U kunt een ansichtkaart van uw 

schilderij, tekening of beeld van 

 
de december tentoonstelling la-

ten maken als u vóór 16 novem-

ber een goede digitale foto van 

uw werk stuurt aan: 

bestuur@amateurspalet.nl.  

Kosten circa €2,50 (één afbeel-

ding vier ansichtkaarten). 

 
 

 

 

 

   Privacy 

 

Zoals iedereen weet, is een 

nieuwe privacywetgeving van  

 

kracht geworden. Op de website 

van de Amateurspalet komt een 

privacyverklaring van de vereni-

ging, waarin te lezen is hoe de 

vereniging met uw gegevens om-

gaat.  

 

Kunstkrabbels 

 

• Arti-Shock tentoonstelling in 

Museum Rijswijk 

Van 27 oktober 2018 t/m 4 no-

vember 2018 is de jaarlijkse Arti-

Shock tentoonstelling te gast in 

Museum Rijswijk. Hier wordt een 

mooie selectie van recent werk 

getoond: een grote variatie van 

schilderijen en tekeningen, ruim-

telijk werk, sieraden en digitale 

kunst. Zoals elk jaar wordt het 

ingeleverde werk gejureerd voor 

de Arti-Shock Prijs, die bij de 

opening bekend gemaakt wordt. 

Dit jaar bestaat de jury uit: wet-

houder Marloes Borsboom, foto-

graaf Teo Krijgsman en Charles 

Helmuth. De opening vindt plaats 

op vrijdag 26 oktober om 16 uur, 

waarbij Marloes Borsboom, wet-

houder van cultuur van de Ge-

meente Rijswijk, de winnaar van 

de Arti-Shock Prijs 2018 bekend 

zal maken. 

• Land Art Delft Hortus Oculus 

Rotterdamseweg 205,  

Open dagl zonsop- tot -onder-

gang. v.a. 11 okt, Toschika Nis-

hizawa, Els Otten e.a., beelden-

park.  

De Hortus Oculus is een bele-

vingstuin met beeldende kunst 

voor zowel mensen met een vi-

suele beperking als de ziende 

mens. De speciaal ontworpen 

tuin is ingebed in het landschap-

pelijk beeldenpark Land Art Delft, 

een groene oase tussen Rotter-

dam en Den Haag. 

Land Art Delft is sinds 2003 een 

weldadige symbiose van het cul-

tuurhistorisch polderlandschap, 

de levendige natuur en de beel-

dende kunst. 
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