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Nieuwsbrief     

      
 

2020-5       30-3-2020 
 
In deze nieuwsbrief: 
 

• Algemene ledenvergadering uitgesteld 

• Bericht van het bestuur: Perspectief in deze tijd 

• Perspectief en de financiën 

• Verlichting vernieuwd naar LED 

• Suggesties van Ada van Wonderen en Kitty Meijering 

• Aanbieding Iris Depassé 
 
Het bestuur van Perspectief heeft besloten de Algemene 
Ledenvergadering, voorzien op 17 april a.s., uit te stellen 
 i.v.m. de coronacrisis.  
 
PERSPECTIEF in deze tijd 
 
Het dagelijks bestuur heeft donderdag 26 maart telefonisch vergaderd over 
PERSPECTIEF in de huidige omstandigheden. Hoe moet onze Vereniging 
omgaan met nu ontstane situatie? Het is duidelijk dat ons gebouw voorlopig 
gesloten blijft. Alle activiteiten worden opgeschort. Dat geldt ook voor de 
Algemene Ledenvergadering die op  17 april gepland stond.  
Deze wordt voorlopig uitgesteld tot september; wanneer precies kan nog 
niemand zeggen.  
Toch streeft het bestuur ernaar om de band tussen de leden onderling en met 
begeleiders en bestuur zo goed mogelijk te onderhouden. 
Dit willen we bereiken door informatie vanuit het bestuur over gebouw, 
financiën en  evenementen die wel op een of andere manier,  bijvoorbeeld 
digitaal, doorgaan. 
Daarnaast is aan de begeleiders gevraagd om suggesties voor de leden, 
zodat iedereen toch op creatieve wijze zijn tijd kan invullen, als dat niet al 
door velen gedaan wordt. 
Deze nieuwsbrief is de eerste die in dit kader uitkomt. Zo willen we er samen 
met de redactie voor zorgen dat onder andere bovengenoemde onderwerpen 
bij de lezers terechtkomen. De bedoeling is dat er wekelijks een nieuwe per 
mail verstuurd wordt.  
Als leden vragen of ideeën hebben die voor alle leden interessant kunnen 
zijn, mogen ze dat mailen aan de redactie of aan de secretaris. Zij bekijken 
dan of dat via de Nieuwsbrief aan alle leden gestuurd kan worden. Ook 
kunnen leden thuis vervaardigd werk in sturen naar de redactie, die dan 
bekijkt wat er in de nieuwsbrief kan worden geplaatst. 
Voor vragen die geen uitstel velen, kunt u bij het bestuur terecht. 
 
Het bestuur van Perspectief 
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Suggesties voor de thuiszitters 
 
Ada van Wonderen stuurde haar groep steenhakkers dit bericht:  
 
Bij deze een onderwerp waar ik jullie graag iets over wil vertellen.  

Of, eerlijk gezegd: de inleiding hierop! 
Het gaat over de vormen om ons heen en de vormen die jullie zelf maken. 
Hoe die te bekijken, hoe die te ontleden en daardoor te kunnen benoemen. 
Ik heb hiervoor hoofdzakelijk het boek van J.J.Beljon gebruikt:  
De titel: ZO DOE JE DAT, Grondbeginselen van vormgeving. 
Het is van 1979, een boek uit mijn studententijd. Ik heb de titel altijd 'raar' 
gevonden, maar alla. 
De teksten zijn hier en daar wat gedateerd, maar alla. 
Want er staan wél interessante beschouwingen in, waarvan ik er graag een 
stel met jullie deel. 
De rommeligheid komt omdat ik bladzijden heb moeten fotograferen 
waardoor ze er soms nogal 'zweverig' uit zien. En ze vervolgens in een 
bepaalde volgorde moest zien te krijgen.  
Met andere woorden: niet de beste vorm. 
Hier geldt even “inhoud vóór vorm” en “nood breekt wet”. 
Genoeg hierover, we gaan van start!  
 
Klik aub op onderstaande link.  Druk de CTRL toets in (vasthouden) met de linkermuisknop 
klikken. 

www.adavanwonderen.com 
 

  
 
Kitty Meijering stuurde haar groep dit bericht: 
 
Beste allemaal, 
Zoals jullie inmiddels van Perspectief zullen hebben vernomen is er de 
komende tijd geen les mogelijk. 
Ik hoop dat alles goed met jullie gaat? En dat jullie gezond en wel zijn. 
Ik dacht misschien is het een idee om voor iedereen een klein opdrachtje te 
doen? 
Opdracht; 
Maak een ansichtkaart met het thema ‘Lente’. 
Alles mag tekenen, schilderen, knippen, plakken. 
Voor inspiratie kun je bijvoorbeeld kijken op Pinterest. 
Denk bijvoorbeeld aan, bloesem, tulpen, lammetjes. Je kan het simpel 
houden of je helemaal uitleven! Maakt niet uit! 
En natuurlijk mag je de kaart echt voor iemand maken. Het zou leuk zijn om 
de ‘mini kunstwerkjes’ terug te zien in antwoord op deze mail. 

Mocht je hier geen zin in hebben is dat natuurlijk ook prima.       

 
Groeten en sterkte allemaal. 
 
Kitty 
 

http://www.adavanwonderen.com/
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Corona en de financiën? 

 

Het ging financieel goed met Perspectief, althans vóór de crisis. 

We hadden eind februari ruim € 4000 meer in kas dan vorig jaar. En ook al 

onze gezamenlijke inspanningen om er wat leden bij te krijgen leken te 

lukken. U zag, vóór de crisis een tevreden penningmeester. Vandaar dat  we 

als bestuur besloten om in Led verlichting te investeren. Dat is eenmalig een 

groot bedrag (een kleine €10.000), maar dat verdienen we in de loop van de 

jaren weer terug. Het werk is inmiddels uitgevoerd en betaald. Hans Roodzant 

vertelt u erover. 

 

 
Het banksaldo van Perspectief op het eind van iedere maand. Rood is 2020 

t/m eind februari. 

Wat moeten we met zo’n Corona crisis. Wat we willen is, dat er niemand 

opzegt, omdat er nu toch niets te doen is. We willen straks weer samen 

verder. Ook met de begeleiders.  

Wat hebben we gedaan en wat verwachten we van U? 

We hebben de begeleiders toegezegd om aan hen de vergoeding tot aan de 

zomervakantie te blijven betalen. Tenslotte is proberen te leven van de kunst 

geen vetpot. Dit kan alleen als ieder van ons die dat kan dragen, ook aan 

Perspectief blijft bijdragen. Maar er zijn ook onder ons, voor wie dat een 

zware of te zware opgave is. Als u de contributie eigenlijk niet kan meer 

betalen: u kunt wel lid blijven en tijdelijk de contributiebetaling opschorten. 

Hoe? Bel de penningmeester, Maarten Geerdes 0654942799, leg het uit en 

we maken een afspraak op maat. 

Aan de begeleiders is gevraagd om op één of andere manier de lessen die 

niet doorgaan te compenseren met suggesties of andere aanbevelingen.  

 

Maarten Geerdes, 0654942799 
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Verlichting vernieuwd 
 
 
 
 

Beste Perspectievelingen, 
 
Enkele maanden geleden heeft « Calorie » ons gebouw doorgelicht. 
Om « Perspectief » (het gebouw) te verduurzamen, zijn er een aantal  
maatregelen die genomen kunnen worden. Eèn van deze maatregelen 
was het vervangen van de verlichting. 
Het vervangen van de verlichting had, als we ons strak aan het  
onderhoudsplan hadden gehouden, al in 2011 moeten zijn uitgevoerd. 
Was niet gebeurd en inmiddels waren er in de ateliers al een aantal  
TL-balken die niet meer functioneerden. 
 
De ateliers 1, 2 en 3 zijn vorige week door de elektricien voorzien van  
led-lampen. Om te voorkomen dat de verlichting blijft branden is deze 
aangesloten op bewegingsmelders. 
60 minuten geen beweging en het licht gaat uit! 
 
Ook in de gang zijn nieuwe led-lampen gemonteerd. Deze branden  
altijd op 10% van hun vermogen en schakelen direct bij als ze beweging  
detecteren. Dus nooit meer in het pikkedonker aankomen of vertrekken. 
 
Allemaal veel plezier ermee, 
 
Hans Roodzant.  
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Aanbod van Iris Depassé   
 
Mij werd gevraagd om dit jaar opnieuw een zomercursus te verzorgen over 
Abstracte Fotografie. Ik heb besloten dit jaar even over te slaan.  
 
Maar vanuit liefde voor de club waar ik vele jaren met veel plezier schilderde, 
bied ik jullie graag toch iets.  
Iets dat je nu in deze tijd waarin Perspectief dicht is, wellicht goed kunt 
gebruiken: 5 gratis online proeflessen over Abstracte Fotografie.   
In de lessen:  
- leer je wat abstracte fotografie is,  
- krijg je toegang tot het werk van 15    
internationale fotografen die abstracte foto’s  
maken  
- leer je een krachtige techniek om abstractie in 
je foto’s te brengen 
- en je krijgt twee praktijkopdrachten. 
 
Je kunt de foto’s ook gewoon met camera van je telefoon maken. Een mooie 
afleiding in deze tijden van Corona en een mooie verdieping in een nieuwe 
manier van fotograferen!  
 
Het werkt heel simpel: het enige dat je hoeft te doen is je inschrijven, 
daarna krijg je de vijf lessen automatisch per mail toegestuurd.  
 
Hier is de link naar de gratis proeflessen.  
 
Ik hoop jullie hiermee wat inspiratie te bieden en ik zie jullie graag in betere 
tijden in levende lijve!  
Veel moois,  
 
Iris 
 
Academie voor Abstracte Fotografie 
 
06-55843366 (Bel me gerust even als je er niet uitkomt)  
 
 
 
Verzonden door Redactie Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
 

https://academievoorabstractefotografie.nl/p/proeflessen
https://academievoorabstractefotografie.nl/
mailto:nieuwsbrievenperspectief@gmail.com

