
 

 

         

 

 

 

 

          December 2022 

Nieuwsbrief: 

Wie is wie in de organisatie van Amateurspalet /maak kennis met onze (nieuwe) vrijwilligers 

 

Beste leden van Amateurspalet, 

Na 12 jaar voorzitter van Amateurspalet  te zijn geweest, is het tijd voor mij om het stokje over te 

gaan dragen. Dat zal gebeuren tijdens de Algemene Leden Vergadering in maart 2023. 

Het waren boeiende maar drukke jaren in deze mooie vereniging. Saai was het nooit! 

Graag wil ik aan u de kandidaat voorzitter voorstellen. 

Haar naam is Femke van Deursen. Femke zal de komende maanden meelopen met de 

bestuursvergaderingen en meedoen met de activiteiten zodat de overgang soepel kan verlopen.  

U zult dus meer van haar gaan zien de komende tijd. 

Uiteraard krijgt u in de Algemene Leden Vergadering 2023 de mogelijkheid om andere kandidaten 

naar voren te brengen en kunt u de voorzitter officieel kiezen. 

Wie is Femke van Deursen 

Femke is lid sinds 2021. Zij heeft zelf les op de maandagavond. 

Femke werkt als projectmanager in de energiesector. Naast haar drukke werk gaat zij tijd vrijmaken 

voor Amateurspalet. Maar gelukkig zal Femke er niet alleen voor staan. 

Tijdens de afgelopen jaren waarin corona alle aandacht vroeg, hebben zich nog meer wisselingen 

voorgedaan die ik hierbij graag wil noemen. 

In 2022 trad Suzanne Eijkemans aan als secretaris. Suzanne is lid sinds 1 november 2018. Zij heeft les 

op dinsdagavond en volgend jaar op de vrijdagavond. Ook zij heeft een veeleisende functie als Event 

Director bij Sijthoff Media Amsterdam, maar vindt daarnaast een vereniging als Amateurspalet 

belangrijk. Suzanne volgde in 2021 Peter Smets op, die na jaren van intensief werk voor de 

vereniging, afscheid nam. 

Naast haar vindt zij Plony Wichers, die sinds 2021 als  vrijwilliger de ledenadministratie op zich heeft 

genomen. Het bijzondere is dat Plony zelf geen kunst maakt. Zij is niet toegetreden tot het bestuur 

maar woont wel de bestuursvergaderingen bij en levert hier haar bijdrage aan. Met haar 

voorafgaande opleiding, werkervaring, betrokkenheid en instelling weet het bestuur de 

ledenadministratie in zeer goede handen. 

In 2021 nam Riet van den Berg, eerste penningmeester, afscheid. 

Frans van Asten is Riet van den Berg opgevolgd als eerste penningmeester en werkt daarnaast als 



tweede penningmeester. Ook hij doet deze laatste werkzaamheden al voor meer dan 12 jaar en 

hoopt nog liefst dit jaar een opvolger te hebben gevonden 

En dan de pr-commissie. 

De laatste jaren werd de pr-functie van de vereniging uitgevoerd door Maria Peltenburg 

(nieuwsbrief, website en ICT ) en Annemiek Verbrugh (persberichten, posters e.d.). In de ALV van 

2022 nam Maria afscheid. Een zoektocht naar een nieuw bestuurslid, dat de pr-taak op zich wilde 

nemen, leverde 3 nieuwe vrijwilligers op die als drietal deze functie zullen vervullen. 

De onderlinge taakverdeling is als volgt afgesproken: 

Marianne Beijleveld zal als primus interpares het bestuurslidmaatschap op zich nemen en wordt in 

de ALV van 2023 voorgedragen als bestuurslid. In afwachting van een positieve uitslag woont zij 

alvast de vergaderingen bij. 

Sonja Smits start met de website. 

Laura van de Kruijs neemt de sociale media voor haar rekening alsmede het maken van posters ed. 

De pr-commissie is te bereiken via pr@amateurspalet.nl 

Last but not least wil ik aan u voorstellen de voorzitter van de tentoonstellingscommissie. 

Marja Bartels nam in 2022, in verband met de plotselinge vacature door de ziekte van Betty ten Tije, 

het voorzitterschap  van de tentoonstellingscommissie tijdelijk waar. Zij heeft zich nu bereid 

verklaard om ook voor 2023 het voorzitterschap van deze belangrijke commissie binnen de 

vereniging op zich te nemen. Zij zal in de komende ALV gekozen kunnen worden. 

Een andere naam die u ook zult tegenkomen is die van Mia Klünnen-de Leeuw. Zij heeft in 2021-

2022 de verenigingsmiddagen georganiseerd en zal dit ook de komende periode op zich nemen. 

Wil Boode organiseert het open atelier en regelt de muurtentoonstellingen in het atelier. 

Frans Berckenkamp is de huismeester. 

Frans Houdé, Mart van den Bulk, Joke Wolthuizen en Monique Joosten zijn de leden die als 

vrijwilligers zorgen dat het atelier een fijne plek is voor iedereen om te werken door het elke 

maandagochtend te onderhouden en schoon te maken. 

Riet te Winkel moest dit jaar helaas om gezondheidsredenen afscheid nemen van de 

tentoonstellingscommissie en de maandagochtend commissie. Zij blijft aan als 

groepsvertegenwoordiger van de woensdagochtend. 

Peter Smets regelt het zondagmiddag schilderscafé. 

Daarnaast zijn nog leden actief als leden van de tentoonstellingscommissie, open atelier commissie 

en/of groepsvertegenwoordiger. 

Amateurspalet prijst zich gelukkig met deze vrijwilligers! Samen met het corps van professionele 

kunstenaars docenten zorgen zij voor een vereniging die al 72 jaar lang kwalitatief goede cursussen 

en andere activiteiten biedt voor de liefhebbers van tekenen, schilderen, keramiek en boetseren 

tegen een zeer redelijke prijs. 

Heeft u ook interesse om een steentje bij te dragen als vrijwilliger? Laat het dan weten aan een van 

de bestuursleden. Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een penningmeester. Dus wilt u dit 

zelf of kent u iemand die dit zou willen doen, meld het ons! 



Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Annemiek Verbrugh, voorzitter 

 


