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Nieuwsflits 

 
De nieuwsflits van 27 februari jl is bij velen van u in de spambox terecht 
gekomen. Daarom sturen we de belangrijkste berichten nogmaals. 

 

Contactpersonen 

 
Het bestuur heeft in de afgelopen periode contact gehad met alle docenten. Dat 
heeft geleid tot het maken van afspraken over hoe een aantal docenten digitaal 

de lessen tijdens de corona maatregelen kunnen voortzetten. Op dit moment 
worden afspraken gemaakt met de contactpersonen. Per discipline 
(driedimensionaal, schilderen, grafiek) wordt met de contactpersonen gesproken. 

Het doel hiervan is om, naast een nadere kennismaking, ook tot meer 
samenwerking te komen. 

 

Ateliernieuws 

 
Aan de uitgifte van ons vertrouwde blad het “ateliernieuws’ is helaas een einde 
gekomen. Belangrijkste reden hiervoor is de kosten die de uitgave met zich 

meebrengt. Daar komt dat het bestuur op zoek is naar een leuke andere manier 
om, kunst, exposities, activiteiten en wetenswaardigheden rondom (amateur-
)kunst onder het voetlicht te brengen. Heeft u hier wellicht ideeën over en wilt u 

hier ook aan meedoen? Laat dit dan weten aan 
communicatie@dezondagsschilders.nl. 

 
Het bestuur wil via deze weg de redacteuren van het ateliernieuws, te weten 
Mary Mijnlieff, Matty Veldkamp en Anneke Zijp, hierbij bijzonder bedanken voor 

de inspanningen en het enthousiasme waarmee zij dit blad voor de vereniging 
hebben gemaakt! 

 

Website 
 
Aan de nieuwe website is hard gewerkt. Vanaf dit weekeinde staat deze weer 
live! Hier en daar staat er wellicht informtie nog niet goed maar daar wordt nog 

aan gewerkt. De eerste nieuwe aanmelding is wel al een feit!  
U kunt uw thuisgemaakte werken weer in zenden! Stuur deze aan: 

communicatie@dezondagsschilders.nl. Goed om ook te vermelden dat twee 
kandidaten zich hebben gemeld voor de taak als webmaster! 
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Digitale lessen 

 
Op vrijdagmorgen rond 10.00 uur verzorgd docente Ike van Cleef een digitale 
les. Op zaterdagmorgen verzorgd docent Willem Harbers ook een digitale les. In 

deze lessen wordt een (beeldhouw-) thema besproken. Dit kan echter ook 
interessant zijn voor leden die in een andere discipline les krijgen. Heb je 
interesse deze digitale lessen bij te wonen? Stuur dan een mail aan 

communicatie@dezondagsschilders.nl en dan krijg je per mail de uitnodiging. 

 

Algemene ledenvergadering 

 
Het bestuur is druk doende de stukken voor de algemene ledenvergadering 

gereed te maken. Het gaat dan om het jaarverslag, het financiële jaarverslag 
over 2020 en een beleidsnotitie voor de toekomst. Tevens stelt het bestuur twee 

nieuwe bestuursleden voor, te weten Hauw Kwee (artistiek beleid) en Gerrit 
Zeeman (penningmeester) welke tijdens de algemene ledenvergadering door de 
leden in het bestuur kunnen worden gekozen. Het voornemen is om op 25 maart 

2021 van 16:00 tot 17.30 uur een digitale vergadering te hebben.  
 

Het lidmaatschap en het lesgeld 
 
In de vorige nieuwsflits heeft het bestuur de oproep gedaan om in ieder geval 
vast het lidmaatschapsgeld van € 40,- voor het hele jaar op girorekening NL25 

INGB 0006 0652 71 over te maken. Inmiddels heeft 2/3e van de leden dit al 
overgemaakt! Daar is het bestuur heel blij mee! Aan de leden die er nog niet toe 

zijn gekomen vraagt het bestuur dit goede voorbeeld ook te volgen. Onze kosten 
gaan namelijk ook gewoon door.  
 

Bij de nota heeft u een toelichting ontvangen op het lesgeld. Omdat de lessen 
fysiek nu niet kunnen doorgaan zijn daar in een aantal gevallen digitale lessen 

voor in de plaats gekomen. Een welkom alternatief maar een digitale les kan een 
fysieke les niet vervangen. Om deze reden is aan u de keus gegeven om het 

lesgeld wel of niet over te maken. Ook hierbij willen wij u ter overweging 
meegeven dat alle vaste lasten van de vereniging wél doorgaan. 
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