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Ledenadministratie     leden-administratie@perspectiefcastricum.nl 
                         Lidmaatschapszaken regelen via dit mailadres. 

 
Perspectiviteiten redactie@perspectiefcastricum.nl 
en Nieuwsbrieven Peter Heemskerk 072-5054122;  

Roderick Taylor 072-5065779 / 06-57537430 
 

Website Margreet van den Berg, ict@perspectiefcastricum.nl   
 
Technische cie         technische-commissie@perspectiefcastricum.nl     
                          Hans Roodzant,06-43135215 ; Cas Bottemanne, Ruud IJsendijk 
  
Evenementencie         evenementen-commissie@perspectiefcastricum.nl 
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Tentoonstellingen:      tentoonstellingscommissie@perspectiefcastricum.nl  
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snijden                         
 
Beheer gebouw        Stichting de Duinrand 
                         Voorzitter: Hans Roodzant , 06-43135215  
                                    Secretaris: Sjoerd Dijkstra, 0251-653616       
                                    Penningmeester: Maarten Geerdes    
                                    Adviseur: Ad Jacobs 0251-654138 
Huismeester Gert-Jan Schouten 
 
Inkoop                  huishoudelijke artikelen: Wies Fijnaut, 0251-657230 
  
Contributie             €  235,- per jaar ; contributie bij vooruitbetaling op  
 rekeningnummer  NL97INGB0000776214 t.n.v. Perspectief te Castricum.  

Betalen in termijnen is mogelijk ( tweemaal 117,50 euro of 12 termijnen van 20 
euro) 

 
Voorblad Mieke Proost (abstractgroep), zonder titel. 
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VAN DE REDACTIE 
 

Beste Perspectievelingen, 
 
Ten eerste mag ik u allen namens de redactie een gezond en creatief nieuw jaar 
toewensen. 2020 was voor Perspectief – en ons natuurlijk – een beetje rot jaar en 
2021 ziet er momenteel niet zo rooskleurig uit. Er zijn groepen die creatief bezig 
blijven door hun werken digitaal te delen. Petje af!  
 
In het voorjaar van 2020 kon de Algemene ledenvergadering geen doorgang vinden 
door de Coronamaatregelen, die ons lang in de greep zouden houden. 
Nu ook in 2021 Covid ons doen en laten blijft bepalen, al hebben velen van ons al 
een vaccin kunnen krijgen, heeft het bestuur besloten de Algemene 
Ledenvergadering digitaal doorgang te laten vinden, op vrijdag 16 april 2021.  
Helaas, en noodgedwongen,want hoe mooi zou het zijn als we elkaar weer konden 
treffen op deze bijzonderfe gelegenheid, waarin bestuur en leden de balans 
opmaken van het voorbije en komende jaar.Dus we moeten nog even door de zure 
appel heen bijten, en hopen dat in de loop van de zomer weer begonnen kan worden 
met de gangbare activiteiten. 
 
Dit is een zeer beperkt blad, met hoofdzakelijk stukken voor de Algemene 
Ledenvergadering. Die vindt dus via een Zoomverbinding plaats, even wennen, maar 
intussen heeft een aantal leden daar al ervaring mee kunnen opdoen. 
 
Het interview dat ik zou houden met Fanny Schuijt van Uitgeverij Arti is uitgesteld tot 
het najaarsnummer. Wel treft u informatie aan over de Noordhollandse keramisten en 
een verslag over het raku-stoken van Miep Lute. Ook een terugblik op een workshop 
die Afke Spaargaren vijf jaar geleden gaf. 
 
Er zijn wat weggevallen leden – deels door covid-19; werken in een besloten ruimte 
en dit gekoppeld aan leeftijd (veel 65-plussers) heeft zijn tol geëist. 
 
De Kunstfietsroute in juni is ook slachtoffer geworden van het virus,  alsmede de al 
geplande workshops. Wanneer het weer kan hoort u via de nieuwsbrief. 
 
Maarten Geerdes probeert  het verenigingsgebeuren leven in 
te blazen met een zoommeeting elke tweede week op de 
donderdag en eerlijk gezegd, ik vind het de moeite waard. 
Probeer het, je bent verbonden met andere leden va 
Perspectief. 
 
Hopelijk krijgen wij spoedig het signaal dat we weer terug in 
de ateliers mogen .  
Wij missen het…wij  missen jullie allemaal. 
 
Tot ziens hopelijk in de ateliers. 
 
 
Roderick Taylor 
(namens de redactie) 
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AGENDA  voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van PERSPECTIEF. 
Vrijdag 16 april 2021 om 15.00 via ZOOM. 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2020 

4. Jaarverslagen 2020 

5. Financieel verslag  2020 

6. Verklaring Kascommissie 2020 

7. Verkiezing Kascontrole commissie 2021  

8. Begroting 2021 

9. Verkiezing Bestuursleden (zie rooster van aftreden):            

Vanwege de situatie, ontstaan door corona, wordt dit punt tot nader order 
opgeschort. 

10. Plan voor nieuwe indeling ateliers in het nieuwe seizoen vanwege uitbreiding 

met atelier 5 

11. Rondvraag 

12. Sluiting en vaststelling nieuwe vergadering 

13. Voorstel : Vrijdag 8 april 2022 om 15.00 uur. 

 
 
Na de ledenvergadering is er een 
lezing door Afke Spaargaren: 
David Hockney deel 2,  
kleur, landschap, decors, inspiratie 
voor ons?  
 
Deel 1 van de lezing wordt 
gehouden op donderdag 25 maart 
als Perspectief-lezing. 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
Als er vragen voor het bestuur zijn naar aanleiding van de agenda of 
anderszins, dan kunnen die uiterlijk donderdag 15 april 19.00 uur worden 
ingediend via bestuur@perspectiefcastricum.nl 
Natuurlijk kunnen ook bij de rondvraag tijdens de zoom-vergadering vragen worden 
gesteld. 
 

Perspectief jaarvergadering Zoom Meeting: 
  
 

https://us02web.zoom.us/j/88964847071?pwd=ZXlab1h1ajRXdFVBSGpDUnNKVzRpQT09 

mailto:bestuur@perspectiefcastricum.nl
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JAARVERSLAGEN 2020 
 

Het was een gedenkwaardig jaar, 2020 
 
Het was een buitengewoon jaar dat nu al weer een paar maanden achter ons ligt. 
Wie had kunnen denken dat we in 2020 een paar maanden geheel gesloten moesten 
blijven en daarna alleen beperkt weer mochten beginnen om aan het eind van het 
jaar weer dicht te moeten. En dat allemaal door zo’n piepklein virusje . En we zijn er 
ook nog niet vanaf, al hopen we wel dat het ergste nu toch zo langzamerhand voorbij 
is. 
 
Steeds meer mensen worden gevaccineerd en de kans op besmetting moet 
daardoor omlaag gaan. We kijken er dus alvast naar uit dat we weer samen aan de 
slag kunnen met misschien nog wel wat extra veiligheidsmaatregelen. Met z’n allen 
weer aan de gang in de eigen ateliers, dat is wat we weer willen. Thuis kun je ook 
best wat doen, maar daar mis je toch veel. Commentaar van de anderen, 
aanwijzingen van de begeleider en de gezellige sfeer, dat zijn toch de krenten in de 
pap. 
Als we weer groen licht krijgen om open te gaan, dat is het duidelijk dat we niet zullen 
aarzelen en meteen klaarstaan. 
 
De uitbreiding met atelier 5 komt nu ook wel goed 
van pas, want daardoor we hebben in elk geval 
meer ruimte zodat we ook op  meer afstand van 
elkaar kunnen werken. De verlichting in dat atelier 
is inmiddels ook vernieuwd. Daarnaast is deze 
gedwongen rust periode gebruikt voor allerlei 
kleinere klussen in het gebouw, zodat het er weer 
uitziet als nieuw. 
 
Het jaar begon dan wel stroef ,maar we staan in 
de startblokken om als het startschot valt meteen 
met volle vaart aan het werk te gaan om alle 
inmiddels opgedane ideeën te realiseren. 
We blijven voorzichtig want de gezondheid gaat 
voor alles, maar desalniettemin  wordt het toch 
nog een inspirerend jaar 
 

 
Sjoerd Dijkstra  
 
voorzitter 
 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Bericht van de secretaris 
 
In de afgelopen periode heb ik me met een aantal zaken bezig gehouden: 
vanwege de regelingen die hoorden bij de gedeeltelijke opening zijn er in overleg met 
Maarten aanwezigheidslijsten opgesteld. Deze zijn keurig door de leden die naar 
Perspectief kwamen, ingevuld. Zo konden we, als het nodig zou zijn, meteen zien wie 
in geval van besmetting gewaarschuwd moesten worden. Gelukkig bleek dat niet 
nodig te zijn en hoefde ook het protocol dat we hadden opgesteld, niet in werking te 
treden. 
Ik hoop, waarschijnlijk net als iedereen, dat we binnenkort onder bepaalde 
voorwaarden weer open mogen. 
 
Ook waren er begrijpelijk meer leden die besloten hen lidmaatschap op te zeggen. 
Het overzicht van de mutaties in dit blad toont om wie dat gaat. Velen meldden 
overigens, dat ze in betere tijden hoopten terug te mogen komen. Vanzelfsprekend 
zijn ze dan weer welkom! 
 
Een schoonmaakrooster zult u niet aantreffen in deze aflevering van 
Perspectiviteiten. Als we weer open gaan, komt dat in de ateliers te hangen en zal 
het ook via een Nieuwsbrief worden bekendgemaakt. 
 
Het activiteitenoverzicht dat u gewend bent van mij te krijgen, is ook heel beperkt. Als 
de evenementen- en de tentoonstellingscommissie de agenda weer gaan vullen zal 
dat uitgebreid worden. Op de site wordt geprobeerd alles ook actueel weer te geven. 
 
Er mag wat mij betreft ook wel genoemd worden dat tijdens de “lockdowns” 
Perspectief op een of andere manier door ging.  

Dit was te danken aan de docenten die ,op een vaak 
creatieve wijze, ideeën en opdrachten aan hun groep 
verstrekten of die deelden met de hele vereniging. Van 
vele leden kreeg ik te horen dat dit erg gewaardeerd 
werd.  
Daarnaast was dit ook niet mogelijk zonder de 
medewerking van de redactie van de Nieuwsbrieven 
(Peter Heemskerk) en degenen die de site up-to-date 
hielden. 
Zo werd er toch heel veel werk verzet. 
 
En nu, alsjeblieft, de deuren open! 
 
Adrie Floris 

 
. 
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JAARVERSLAG 2020 TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE 
 
De Tentoonstellingscommissie (TTC) hoefde afgelopen jaar 
niet in actie te komen, helaas. 
 
Zowel de KUNSTFIETSROUTE , die voor de 25e keer 
georganiseerd zou worden,als de 
KERSTTENTOONSTELLING werden geannuleerd. 
 
Gerda van Buren. 
 

 
 
 
 
 

 

Jaarverslag van de Evenementencommissie 2020 
 
Voor de Evenementencommissie begon 2020 zoals voor iedereen nog normaal. 
Maar half maart zorgde Corona er voor  dat de geplande activiteiten met een schok 
stil kwamen te liggen. Door het wegvallen van activiteiten liep de extra bijdrage in de 
clubkas ook terug.  
Wijziging Leden Evenementencommissie  
In het begin van het jaar heeft Froukje Docter de evenementencommissie verlaten en 
mochten we Margriet Katoen welkom heten. Zij neemt de functie van Froukje over, 
nl. Inschrijvingen voor cursussen en workshops.  
 
Basiscursussen 

Voor de Basiscursus glasfusion was genoeg 
belangstelling om die door te laten gaan. De 
basiscursussen tekenen en schilderen van Fré werden 
afgebroken en uitgesteld om op een later tijdstip te 
worden ingehaald. De basiscursus van Afke ging in het 
najaar nog wel van start maar ook toen zorgde  Corona 
er weer voor dat deze moest worden stopgezet. Tot op 
heden staan deze activiteiten stil en moeten er nog 
lessen worden ingehaald. De bron van nieuwe leden 
hapert. 
Workshops 
In februari heeft Ton Rota een workshop modelboetseren 
gegeven. Zelfportret in Zornpallet met Maria Heideveld 
was een succes met 8 personen. Durf abstract was 
tweemaal vol. De hakweek kon ook nog doorgaan. 
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Bijzondere activiteiten 
Het succesvolle Schilderen met je kleinkind olv Fré Ham heeft weer plaatsgevonden. 
 I.p.v. een bekende Casticummer te schilderen zou restaurant Wierenga een stilleven 
opstellen in atelier 1 en zouden de kunstwerken tentoon worden gesteld  in 
restaurant Wierenga.  
Maar ook hier was Corona de spelbreker en moest dit worden afgeblazen. 
Voor een “Pop-up kunstbunker” over opslag van de Nachtwacht tijdens de oorlog 
heeft de groep van Maria Heideveld een stukje Nachtwacht geschilderd. 
 
Website 
Op de website kon worden geëxposeerd en daar is gretig gebruik van gemaakt.  
 
Ton Pots 

 
Perspectiviteiten en nieuwsbrieven 
 
Het eerste nummer van Perspectiviteiten in 2020 was nauwelijks van de persen 
gerold of het virus verlamde alle verenigingsactiviteiten. De jaarstukken voor de 
algemene vergadering kwamen zo in de lucht te hangen, en alle informatie kon min 
of meer als achterhaald worden beschouwd. 
Het lukte gelukkig wel later de draad weer op te pakken om het Najaarsnummer van 
Perspectiviteiten te produceren, maar ook de informatie in dit nummer bleek al snel 
door de coronaperikelen achterhaald. 
De hoofdmoot van de informatie aan de leden kwam daarom in 2020 van de 
nieuwsbrieven. 
De nieuwsbrief werd benut om de leden die gedwongen thuis moesten blijven te 
voorzien van artikelen door begeleiders. Dit leverde een boeiende reeks bijdragen, 
kunstbeschouwingen  en opdrachten op, die nog steeds zijn na te lezen in de 
nieuwsbrievenreeks op de website. 
In mei kwam de verheugende mededeling dat Perspectief weer beperkt open kon, 
eerst alleen buiten, later ook binnen, vanaf 2 juni. 
Na de zomerstop kon Perspectief weer beginnen op 5 september.  
Op 4 november moest evenwel weer een tijdelijke sluiting van Perspectief worden 
aangekondigd, een gevolg van de tweede coronagolf, maar 19 november kon dat 
weer worden teruggedraaid. Totdat op 15 december opnieuw tot sluiting moest 
worden overgegaan. 
Zo liep een jaar ten einde, waarin 25 nieuwsbrieven aan de leden werden verzonden. 
 
Peter Heemskerk 

 
Website Perspectief 
 
De website van Perspectief werd afgelopen jaar goed bezocht. Over heel 2020 is er 
door de bezoekers van onze site 46.758 keer een webpagina bekeken. Gemiddeld 
hadden we maandelijks bijna 1500 bezoekers die elk gemiddeld bijna 4 pagina’s 
bekeken. Daarbij was er veel interesse voor de exposities die we hielden: in het 
voorjaar en de zomer voor de galerie van corona-activiteit en in de kerstperiode voor 
de kerstexpositie. Het vaakst werd gezocht naar informatie over ons aanbod: of de 
ateliers open waren en welke cursussen en workshops we organiseerden.  
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We zijn blij dat onze site goed bezocht is het afgelopen jaar èn dat velen hun 
creatieve activiteiten op die manier gedeeld hebben met onze leden en andere 
bezoekers van de site. Maar natuurlijk hoopt de webbeheerder, net als alle anderen, 
dat we in 2021 elkaar niet alleen online treffen, maar ook weer in onze eigen ateliers! 
 
Margreet van den Berg 

 
 
 

De techniek / Stichting  “de Duinrand” 
 
Vol goede moed begonnen we aan het jaar 2020. 
Nog geen drie maanden later, en heel Nederland 
lag op zijn gat. 
Om weer op te kunnen starten volgens de 
richtlijnen werden de ateliers voorzien van een 
prachtige geel/zwarte stripping. Ook buiten werd 
het plein verdeeld in blokken van 2x2 m. 
Alle ateliers werden voorzien van papieren 
handdoekjes en gel/zeep dispensers. 
 
In de paar maanden dat we weer aan het werk 
mochten liep alles op rolletjes. Net toen het aantal deelnemers weer aardig begon op 
te lopen werden we geconfronteerd met de volgende lock-down. 
Tijdens de lock-down heeft Gert-Jan alle lambriseringen van een mooie laag verf 
voorzien. 
In atelier 5 heeft de firma Borst een lelijke lekkage verholpen. Ook 4 tl-armaturen 
lieten het afweten. Het vervangen van de buizen en de starters had niet het 
gewenste resultaat. 
Na overleg met de elektriciën en de penningmeester hebben we besloten om alle 
armaturen te vervangen door led-verlichting. Het hele gebouw heeft nu dus mooie 
duurzame led-verlichting. 
De plannen om een overkapping te realiseren zijn in een vergevorderd stadium. De 
plannen zijn met de buren besproken, en waar mogelijk aan hun wensen aangepast. 
Op dit moment loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning, en binnenkort mag 
ik onze plannen toelichten bij de erfgoedcommissie van “Mooi Noord-Holland”. Ons 
pand is een gemeentelijk monument dus alles gaat, terecht, over wat meer schijven. 
ik heb goede hoop dat we het project(je) positief kunnen afronden. 
Ik hoop dat we snel weer aan de slag kunnen. 
 
Gert-Jan Schouten en Hans Roodzant. 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://rolletjes.net/
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FINANCIËLE STUKKEN 
 
Perspectief: jaarrekening 2020 in de greep van 
de pandemie.  
 
Het jaar 2020 begon goed met een behoorlijk aantal meer 
leden. Totdat de pandemie roet in het eten gooide. 
Perspectief is dicht geweest in de eerste lockdown van 
medio maart tot begin juni en in de tweede lockdown vanaf 
begin december. Activiteiten als workshops en 
tentoonstellingen zijn niet doorgegaan. Vanwege de 
pandemie is lokaal 5 gehuurd van de Stichting de Duinrand. 
Ook wordt er een overkapping op de speelplaats gemaakt. 
Hiervoor is ruim €11000 subsidie ontvangen van de 
gemeente.  

Financieel zijn de leden Perspectief ruimhartig blijven steunen. Dat maakte het 
mogelijk om de begeleiders gedurende het gehele jaar door te blijven betalen, ook 
tijdens de lock-downs. De gebruikelijke jaarlijkse verhoging van de tarieven van de 
begeleiders hebben we achterwege gelaten. Ook de contributie is onveranderd. Voor 
leden was er bij de eerste lock-down de mogelijkheid om €50 op de contributie in 
mindering te brengen. Daarvan hebben slechts acht leden gebruik hoeven maken. In 
2019 is de inboedelverzekering opgezegd en dat scheelt zo’n €500/jaar. Het 
resultaat is €25 positief, maar er is verder geen dotatie gedaan aan de voorziening 
groot materieel. 

De financiële situatie per ultimo 2020 was gezond. Maar voor 2021 ziet het plaatje 
er niet goed uit: de kosten van huur van het extra lokaal (€3000/jaar) en  de 
vermindering van de leden kunnen we vooralsnog niet binnen de begroting 
opvangen. Op 31 december 2020 was het ledenaantal 13 lager dan op 1 januari. Dat 
scheelt nog eens ruim €3000 contributie  Ook vooruitbetaalde contributie was €5000 
lager dan vorig jaar. De voorlopige begroting voor 2021 komt neer op een tekort van 
ruim €7000. Het bestuur beraadt zich op maatregelen. 
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Exploitatieresultaat 2020 Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk 

bedragen in Euro 2021 2020 2020 2019 2018

Lasten

Honoraria en reiskosten 35,000 34,511 35,000 33,752 33,979

Huur ateliers 10,400 8,288 8,300 8,154 7,363

Energie en service 4,500 5,230 5,600 5,562 5,595

Onderhoud/kleine aansch 4,000 3,743 3,000 3,703 4,873

Bestuurskosten 400 470 400 518 672

Representatie kosten 200 249 200 244 160

Tentoonstellingskosten 250 111 500 472 581

Verzekeringen, bank 200 229 200 741 696

Belasting /reiniging 2,100 2,060 2,000 1,932 1,649

Kosten werkgroepen 1,000 678 1,400 1,469 1,219

Toevoeging voorziening groot materieel 1,000 0 1,000 2,000 1,000

Toevoeging voorziening jubileum 300 300 300 300 300

Afschrijving LED verlichting 1,000

overige kosten 0 0 0 0

Lasten vorige jaren 0 60 0 0 173

Totaal Lasten 60,350 55,929 57,900 58,846 58,259

Baten

Contributies, incl giften 50,525 51,766 53,000 52,136 51,114

Rente 0 0 0

Oud papier 300 637 300 887 914

PP karton 200 222 0 92

Saldo workshops 1,000 2,337 3,000 3,623 2,330

Verhuur 200 390 900 930 1,040

Baten vorige jaren 0 0 0 324

overige baten 700 602 700 1,043 706

Totaal baten 52,925 55,953 57,900 58,943 56,196

Resultaat -7,425 25 0 97 -2,064

contributie Euro/jaar 235 235.0 235 232.5 230

leden gemiddeld 215 220 226 224 222

aantal leden per 31/12 222 235 231

Toelichting exploitatieresultaat 2020 2019 2018

Energie en servicekosten € 5,230 € 5,562 € 5,595

Onderhoud en kleine aanschaffingen € 3,743 € 3,703 € 4,873

Bestuurskosten € 470 € 518 € 672

algemeen € 234 € 603 € 643

Perspectiviteiten € 706 € 275 € 779

Advertenties -€ 470 -€ 360 -€ 750

Overige baten € 602 € 1,043 € 706

verkopen € 75 € 82 € 81

keramiek oven € 196 € 508 € 625

passepartoutkarton € 222 € 57 € 92

Overige baten € 109 € 396
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Op de balans is een post opgenomen voor LED verlichting ad €9500. Dit is de 
investering ad €9877, waarvan in 2020 €377 is afgeschreven. De te verwachten 
jaarlijkse besparingen zijn ca €1000/jaar, die gebruikt worden voor de afschrijving.
      
De post “nog te betalen” is erg hoog met een saldo van  € 10,129 
  
Dat is omdat van de gemeente een subsidie is ontvangen voor gebouw-gebonden 
coronamaatregelen. Ontvangen  € 11,331       
In 2020 genomen maatregelen    € -1,325       
In 2021 uit te voeren (overkapping)  € 10,006    
    

BALANS per 31/12-2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018

Bankrekening 37,180 42,657 38,525

ING rentemeerrekening 0 0 0

Inventaris 1 1 1

Glas fusion, oven 581 811 1,431

LED verlichting 9,500

Glas fusion, werkkapitaal 0 0 0

Te vorderen contributie 0 0 116

vooruitbetaald 0 86 60

Nog te ontvangen 1,187 720 1,099

48,449 44,275 41,231

Passiva

Eigen vermogen 1 1 1

Vooruit ontvangen contributie 32,523 37,940 37,093

Vooruit ontvangen advertenties 350 470 300

Vooruitontvangen huur 0 0 0

Voorziening inventaris en onderhoud 4,546 4,522 3,123

Voorziening jubileum 900 600 300

Nog te betalen 10,129 743 414

48,449 44,275 41,231

Eigen vermogen plus voorzieningen 5,447 5,123 3,424
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2. Kascommissie 
 
De kascommissie van "Perspectief", bestaande uit Mw. E. van Munster en Mw A. Bot  
hebben op 27 jan 2021 de administratie van de vereniging via internet gecontroleerd 
met aanwezigheid van de penningmeester M. Geerdes. De overgelegde stukken en 
de daarbij ontvangen toelichting geven een correct beeld van het vermogen van de 
vereniging per 31 december 2020 en van de exploitatieresultaten over het 
verslagjaar. De kascommissie adviseert de ledenvergadering om balans (met een 
balanstotaal van €48.449) en de exploitatierekening 2020 (met een saldo van €25 
positief) conform voorstel vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen. 
 
Akkoord:   E. van Munster, A. Bot 
 

3. Begroting 2021 
 

De begroting 2021 is opgenomen in het exploitatieoverzicht. Nadere maatregelen zijn 
nodig om de continuïteit te waarborgen.  
 

4. Voorstellen aan de ledenvergadering 
 
Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld: 
A. de jaarrekening vast te stellen conform het voorstel. En het bestuur te 
dechargeren. 
B. de begroting 2021 vast te stellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting bij enige balansposten 31/12 2020 31/12 2019 31/12 2018

Te vorderen rente en overige baten € 1,187 € 720 € 1,099

contributie vorig jaar € 0 € 0 € 116

energie en servicekosten € 1,187 € 720 € 1,099

Voorziening inventaris en onderhoud € 4,546 € 4,521 € 3,123

stand 1/1 boekjaar € 4,521 € 3,123 € 3,940

dotatie € 0 € 2,000 € 1,000

onttrekking € 0 -€ 698 -€ 1,817

exploitatieresultaat € 25 € 97

Eigen vermogen € 1 € 1 € 1

Toename eigen vermogen/voorzieningen € 2,023 € 1,699
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Tarieven per 1/1/2021  
 

 
 
 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN 2021 
 
Volgens de statuten artikel 8 lid 4 en 5 geldt: “Bestuursleden worden benoemd voor 
een periode van vier jaar. Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.”  
En voorts: “Wie op een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster 
de plaats van zijn voorganger in.” 
 
De situatie is thans: 
      Benoemd tot: 
 
Voorzitter     Sjoerd Dijkstra   2024   
Secretaris     Adrie Floris  2022 
Penningmeester    Maarten Geerdes 2021 
Lid Technische commissie   Hans Roodzant 2021 
Lid Evenementencommissie  Ton Pots  2022 
Lid Perspectief/website/PR  Roderick Taylor 2023 
Lid Tentoonstellingscommissie  Gerda van Buren 2024  
 
Volgens de volgorde van aftreden zouden Maarten Geerdes en Hans Roodzant dit 
jaar aan de beurt zijn om hun bestuurszetel af te staan of zich herkiesbaar te stellen. 
Vanwege de situatie waarin we ons nu door Covid bevinden hebben beiden in 
overleg met het bestuur aangegeven het besluit hierover nog even op te schorten. 
  

Contributie per jaar € 235.00

Gebruik keramiekoven per keer € 12.50

Gebruik glasfusionoven per keer € 20

Bull's Eye glas, per kg gemengd € 22

kleur € 30

wit € 14

vuurvast papier, per A4 € 1.50

Passepartout Snijden € 1.50

Karton € 10

leden commercieel

Verhuur per dagdeel, 1 lokaal € 30 € 60

per dagdeel, 1+2 € 45 € 90

Advertentie halve pagina € 60

hele pagina € 110
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STICHTING DE DUINRAND 
M. Geerdes, penningmeester                                           
 14 januari 2021 
Mient 3B,1901AB Castricum 
0654942799, geerdes@mgeerdes.nl 
 
Jaarrekening 2020 
Stichting De Duinrand heeft mede door de corona crisis in 2020 een verandering van 
de verhuur doorgemaakt. Perspectief heeft aangegeven over meer ruimte te willen 
beschikken en per 1 oktober heeft Perspectief het gehele gebouw gehuurd. De 
afrekening van energie- en servicekosten met de vorige huurder heeft 
plaatsgevonden. 
De onderhoudsuitgaven waren heel beperkt. Het exploitatieresultaat ad €4.061 is 
toegevoegd aan de voorziening onderhoud, die daardoor steeg tot €15.721. De 
Stichting kan over deze voorziening in kasgeld beschikken. 
Een kleine extra bate was een subsidie van €146 van de RABO bank. 
 
Jaarrekening 2020 

 
Balans 

 
Goedgekeurd op 21 januari 2021 
 
 

H. Roodzant, voorzitter S. Dijkstra, secretaris  M. Geerdes, penningmeester 

Exploitatieresultaat 2020 2020 2019 2018 2017 2016

Lasten

Erfpacht -€                18€                 45€                 45€                 45€                 

Verzekeringen 2,369€        2,277€            2,164€            2,105€            1,999€            

onderhoud 2,881€        6,220€            35,198€          558€               1,360€            

Energie en servicekosten 5,984€        6,933€            7,584€            6,994€            6,541€            

Afschrijvingen -€                442€               

belastingen 752€           720€               673€               522€               493€               

bank 119€           155€               113€               109€               105€               

saldo eerdere jaren

TOTAAL 12,106€   16,765€          45,777€          10,334€          10,543€          

Baten

huurders

huur 9,632€        10,032€          9,835€            9,689€            10,045€          

servicekosten 5,984€        6,933€            7,584€            6,994€            6,541€            

Doorberekende afschrijving 405€           394€               -€                   15€                 89€                 

overige baten *) 146€           -€                   3,404€            69€                 

TOTAAL 16,167€   17,359€          17,419€          20,102€          16,744€          

Exploitatieresultaat 4,061€     594€               -28,358€         9,768€            6,201€            

Toevoeging voorziening onderhoud 4,061€     594€               -28,358€         9,768€            6,201€            

Activa 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

ING rek courant € 0 € 0 € 11,701 € 4,285 € 6,033 € 873

RABO rek € 17,800 € 12,051 € 0 € 36,500 € 30,000 € 35,000

pand € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1

CV atelier 4 € 0 € 0 € 442 € 829 € 1,210 € 1,590

Nog te ontvangen € 0 € 329 € 23 € 70 € 0 € 0

Nog te ontvangen rente € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 43

vooruit betaald € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Passiva € 17,801 € 12,382 € 12,166 € 41,684 € 37,244 € 37,507

Vermogen € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1

Onderhoudsvoorziening € 15,721 € 11,660 € 11,067 € 39,425 € 29,657 € 23,456

Nog te betalen € 2,079 € 720 € 1,099 € 2,008 € 7,336 € 14,050

vooruit ontvangen € 0 € 0 € 0 € 250 € 250 € 0

€ 17,801 € 12,382 € 12,166 € 41,684 € 37,244 € 37,507
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Atelierindeling 2021 
 
Sinds oktober beschikt Perspectief over alle 4 ateliers van De Duinrand. Hoe gaat de 
indeling er voor de komende tijd uit zien? Bijgaand ons voorstel voor de nieuwe 
indeling. 
De schildergroepen zitten voornamelijk in atelier 1, dat waren oorspronkelijk twee 
lokalen. 
Het (voor ons nieuwe) atelier 4 willen we gaan gebruiken voor beeldhouwen en wel 
met name hakken in steen en hout. De bokken en werkbanken uit atelier 2 worden 
naar atelier 4 toe gebracht. Er wordt in atelier 4 vooral staand gewerkt, we vullen het 
lokaal dus niet met tafels en stoelen. Voor we zover zijn wordt er wel een anti-slip-
laag op de vloer gelegd. Medio mei willen we dat geregeld hebben. 
 Atelier 2 was tot nu toe in gebruik voor beeldhouwen, voor glasfusion en de 
abstractgroep. De beeldhouwgroepen verkassen naar atelier 4, de andere kunnen er 
blijven.  
Atelier 2 is overloop en beschikbaar voor grote groepen, want die kan zowel bij 
atelier 1 als bij atelier 3 getrokken worden. En als atelier 2 niet gebruikt wordt, is de 
geluidsoverlast kleiner Tenslotte: de glasfusionoven kan dinsdag na de groep gevuld 
en aangezet, want de houtgroep van dinsdagavond verkast naar atelier 4. 

Samenvattend: 
Atelier 1: schilderen en keramiek 
Atelier 2: glasfusion, abstract, overloop voor schilder- en beeldhouwgroepen 
Atelier 3: etsen, glasfusion, beeldhouwen-boetseren 
Atelier 4: beeldhouwen, hout en steen. 
 
Maarten Geerdes, Hans Roodzant 
 

 

  

Voorgestelde indeling vanaf mei 2021
atelier 1 at 2 at 3 at 4 speelplein

activiteiten schilderen glas etsen hakken hakken

keramiek overloop boetserenhout/steen hout/steen 

Maandag

morgen Schilderen Heijnen

middag Portret Heijnen

avond Schilderen Meijering

avond Etsen Groenendaal

Dinsdag morgen Schilderen Vink

morgen Glas Glasfusion

middag Schilderen Vink

middag Beeldhouwen reserve

avond Schilderen Spaargaren

avond Beeld hout Jonker

Woensdag morgen Schilderen Overmars

morgen Beeldhouwen Proper

middag Keramiek Ijzinga

avond Beeldhouwen Opstelten

Donderdag morgen Schilderen Ham

morgen Beeld Hout Jonker

middag Schilderen Beets

avond Portret Heideveld

Vrijdag morgen Schilderen Baars

Zaterdag morgen Beeld steen vWonderen
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Activiteitenoverzicht 
 
APRIL  
* 4 en 5 april   Pasen 
* Vrijdag 16 april  Algemene Leden Vergadering 
   
* 26 april t/m 7 mei  Meivakantie 
 
MEI   
* Dinsdag 11 mei  Bestuursvergadering 
* 13-mei   Hemelvaart 
* 23 en 24 mei  Pinksteren 
   
JUNI   
* Dinsdag 29 juni   Bestuursvergadering 
   
JULI   
* 12 juli t/m 10 september Zomervakantie 
   
AUGUSTUS   
   
SEPTEMBER   
* 12 juli t/m 10 september Zomervakantie 
* 11 september  Begin groepen 
* Dinsdag 21 september Bestuursvergadering 
   
OKTOBER   
* 17 t/m 24 oktober    Herfstvakantie  
   
NOVEMBER   
* Dinsdag 16 november Bestuursvergadering 
   
DECEMBER   
* 25 december t/m 7 januari Kerstvakantie 
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MUTATIES LEDEN PERSPECTIEF 
 

(Sinds de vorige Perspectiviteiten van najaar 2020) 
 

Hoewel er altijd wel wat opzeggingen zijn aan het eind van een kalenderjaar, is het 
aantal dit keer wel bijzonder groot. Natuurlijk is de corona-epidemie daar vooral de 
oorzaak van. Verschillende leden die opzegden, hopen, als alles weer “normaal” 
wordt, hun lidmaatschap weer op te pakken. Het is voorlopig dus afwachten. 
 
Op 1 januari 2021 waren er 233 leden onder wie 15 begeleiders. 
 
Nieuwe leden: 
Rob Ybema, José van der Elzen, Alie Kalverda, Marjon Lindeboom. 
 
Opzeggingen: 
Aat Visser, Marion de Jonge, Schelte Schuurmans, Cees Rats, Frans Wiegmans,  
Daan Ricke, Margreet van den Berg, Josje Zonneveld, Kien Hertoghs,  
Ingeborg van der Heijdt, Froukje Mantje Witteveen, Ton van Veen, Bart van Berkel,  
Ellen van der Dussen, Joanne Hupsch, Judith Rozing, Brigitte Spieard, Hans Stolk,  
Ans van de Kamer, Hanneke van Rossum, Silvia den Braven, Andy Maulany Krom,  
Diny Dijkman-Mulder, Ine Stuart, Tiny de Winter, Nettie de Bruijn, Ineke Vulpen, Ria 
Broers, Harry Wit, Wil Barendse, Rob Ybema, Ria Pijnappel. 

 
 

GEEF EEN CURSUSBON CADEAU  
Sinds enkele jaren worden er basiscursussen en workshops georganiseerd die toegankelijk 
zijn voor zowel leden als niet-leden. Wij hopen dat niet-leden hun draai bij ons vinden en lid 
worden. 
U kunt door het cadeau geven  van een cursus-cadeaubon een vriend, een familielid/kennis 
een kennismaking met Perspectief stimuleren. En dit kan wellicht  leiden tot lidmaatschap. 
Dat is goed voor u, voor degene die een waardebon ontvangt en natuurlijk voor Perspectief.  
De waarde van de cadeaubon komt in mindering op de prijs van de cursus. Op de website 
kunt u meer informatie vinden over het cursusprogramma en de cursuskosten. 
Bij ondergetekende kunt u terecht voor zo'n cadeaubon: 072-5065779 of 06-57537430, of e-
mail: rodericktaylor@hotmail.com 
 
Roderick Taylor 

 

mailto:rodericktaylor@hotmail.com
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NIEUWS VAN DE KERMIEKGROEP 
RAKU-STOKEN 2020 

De raku-stook die gepland werd voor zaterdag 26 september 2020 was uitgesteld 
wegens voorspelde regen tot 3 oktober. Wat gebeurde er? 26 september was een 
fijne dag en een week later was griezelig weer maar gelukkig droog. 
Ondergetekende was niet aanwezig dus ik ben dankbaar dat Miep Lute mij alles 
heeft toegezonden. 
 
Roderick Taylor 
 
VERSLAG 
Na afzegging van de Rakustook wegens regenvoorspelling op  d.d. 26 september 
2020 werd een nieuwe datum geprikt voor zaterdag 3 oktober 2020. 
Ook nu zouden de weergoden ons niet gunstig gezind zijn.  
Toch werden wij allen verwacht om 11.00 uur  bij Perspectief 
voor de koffie met het appelgebak van Sabine . 
Maar: lof voor het stokersteam dat ’s morgens de de beslissing had genomen om 
door te zetten. 
We waren  met 13 personen en hebben een mooie – en een bijzonder gezellige 
Rakustookdag  gehad.   
Alles is goed uit de oven gekomen  met vele mooie objecten. 
Op een klein buitje na  werkte het weer in ons voordeel en  ± drie uur sloten we de 
deuren. 
Dank aan Sabine - Ad - Steven – 
Astrid. 
 
Miep Lute 
 

 

          



 

 

 
22 

       

  

 

 

 
EXPOSITIESCHEMA SKNH 

 
Indien de omstandigheden het toelaten heeft de Stichting Noordhollandse 
Keramisten twee exposities in de herfst. 
 
Op 28 en 29 augustus wordt in Limmen geëxposeerd in het “ Cultureel Centrum de 
Vredeburg aan de Dusseldorperweg 64. 
 
En de weekenden van 6 en 7 en 13 en 14 november is er een expositie in de “ 
Ondernemers Centrale in Tuitjenhorn. 
Oostwal 2. 
 
Wij hopen u te kunnen verwelkomen. 
 
Cock Witte (secretaris). 
 
 
 



 

 

 
23 

 

Oud papier blijft welkom 
 
De leden van Perspectief kunnen nog steeds hun oud papier kwijt in de containers achter 
atelier De Duinrand.  

 
 

Verjaardagen begeleiders 
 

18 maart  Afke Spaargaren  
1 juni   Eric Beets 
 18 juni   Kitty Meijering  
18 juni   Maria Heideveld  
27 juli   Hermine Groenendaal 
 30 juli   Sabine IJzinga  
7 augustus  Dora Overmars 
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Terugblik op “droge naald” 
 
Afke Spaargaren gaf de workshop 
“ droge naald ets” op 12 maart 2016.  
In deze tijd van Corona vindt ze het op zijn plaats 
ons nog eens te herinneren aan die activiteit vijf 
jaar geleden.  
 
Hoe ging het er toen aan toe? 
 
Na een uitleg over de techniek werden er 
ontwerpen gemaakt. De ontwerpschetsen 
werden onder het doorzichtige plastic plaatje 
gelegd en met een etsnaald in het plastic ets 
plaatje “doorgedrukt” oftewel  ingekrast. 
Met etsinkt werd het plaatje ingerold , 
en “afgeslagen”...met de hand of met papier....en 
op de etspers met de beeldzijde omhoog 
neergelegd.  
Met de plantenspuit vochtig gemaakt papier werd 
op het etsplaatje gelegd, afgedekt met vilt en 
door de etspers heen gehaald. 
Na het verwijderen van het vilt werd de 
afbeelding van het plaatje gehaald en te 
drogen gehangen aan de waslijn. 
Meerdere afdrukken maken was een 
optie. 
 
We hopen op betere tijden. 

..  
 
Met vriendelijke groet, 
Afke 
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SCHOONMAAK- EN EXPOSITIEROOSTER 2021 

 
Een schoonmaakrooster ontbreekt ditmaal; dat wordt weer opgesteld als 
Perspectief weer open gaat. 
 
De schoonmaakwerkzaamheden zijn: 

• vensterbanken schoonmaken 

• tafels soppen 

• keukengootsteen schoonmaken 

• uitstortgootsteen schoonmaken 

• vloer wekelijks vegen/zuigen en de laatste week van de maand grondig schoonmaken 

• (spullen opzij en vloer vegen/zuigen en dweilen) 

• handdoeken e.d. thuis in de wasmachine 

• volle vuilniszakken in de grijze bak en nieuwe zakken in de bakken. 
 
De groep die de beurt heeft om schoon te maken kan exposeren  
in atelier 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het volgende nummer verschijnt 
in september 2021. Kopij hiervoor kunt u inleveren vóór  

1 september 2021 via e-mail naar:redactie@perspectiefcastricum.nl  
of in de gele brievenbus in de gang van het atelier.  

mailto:redactie@perspectiefcastricum.nl
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ATELIERGROEPEN 
begeleiders en vertegenwoordigers 
 
maandagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren, van 10.00 uur - 12.00 uur 
Begeleiding  Martin Heijnen, vert. Roos in de Betouw, texelklip@hetnet.nl, (072-5822428) 
                                       Atelier 1. 
maandagmiddag modeltekenen, van 13.30 -15.30 uur 
Begeleiding   Martin Heijnen, vert. Nancy de Forest, njdeforest@gmail.com,(0251-650981) 

en Josine Joosten, jtmjoosten@quicknet.nl,( 072 8503752). Atelier 1.  
maandagavond grafische vormgeving , van 20.00 uur - 22.00 uur 

  Begeleiding Hermine Groenendaal, vert. Tini Bink leobink@hotmail.com  
(0251-658636). Atelier 3. 

maandagavond schilderen, tekenen en aquarelleren, van 20.00 – 22.00 uur 
Begeleiding  Kitty Meijering, vert. Ad Jacobs jacobspoell@gmail.com (0251-654138). 

Atelier 1. 
dinsdagochtend glasfusion van 9.30 –11.30 uur.  
Begeleiding  Thea Bremer en Maarten Geerdes, atelier 3,  
 vert. Roderick Taylor,  0657537430 
dinsdagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren, van 9.30 - 11.30 uur 
Begeleiding   Joke Vink, vert.Johanna Klein, jhklein@casema.nl, 0251-679374 

en Jo de Boer , jmdeboergroot@gmail.com, 072 5052428. Atelier 1. 
dinsdagmiddag schilderen, tekenen, aquarelleren, van 13.30 - 15.30 uur.  

Begeleiding  Joke Vink; vert. Ada v.d. Berg, ada.v.d.berg@hotmail.com, 0651965336, 
Atelier 1. 

dinsdagavond schilderen, tekenen, aquarelleren, van  19.30 – 21.30 uur 
Begeleiding  Afke Spaargaren, vert. Sjoerd Dijkstra, 0251-653616, Atelier 1. 
Dinsdagavond  beeldhouwen in hout, van 19.15 tot 22.00 uur, Atelier 2 
Begeleiding Anja Jonker, vert. Cor Berkhout, corella@ziggo.nl , 0630891393 
woensdagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren,  van 9.30 - 11.30 uur 
Begeleiding  Dora Overmars, vert. Tini Bink (0251-658636) leobink@hotmail.com ,Atelier 1 
woensdagochtend beeldhouwen, van 9.30 tot 11.30 uur 
Begeleiding   Marja Proper, vert. Carien Willemse, carien.tw@gmail.com (0251-313433) 
   Ateliers 2 en 3. 
woensdagmiddag keramiek, van 13.30 -15.30 uur 
Begeleiding   Sabine IJzinga, vert. Miep Lute , mieplute@dijkman-dulkes.nl, 0251 655141 

  en Ad Jacobs jacobspoell@gmail.com (0251-654138) Atelier 1. 
woensdagavond beeldhouwen, van 19.30 - 21.30 uur 
Begeleiding  Ingerid Opstelten, vert. Gerda van Buren (0251-655360) en Marian Smulders , 

mariansmulders@ziggo.nl, (0251-657667). Ateliers 1, 2  
donderdagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren,  van 10.00 - 12.00 uur 
Begeleiding  Fré Ham, vert. Edith Nibourg, e.nibourg@planet.nl (075-687405) Atelier 1. 
donderdagochtend beeldhouwen in hout,  van 9.30 tot 12.00 uur, Atelier 2 
Begeleiding Anja Jonker, vert. Cor Berkhout, corella@ziggo.nl , 0630891393 
donderdagmiddag abstract schilderen, van 13.30 - 15.30 uur 
Begeleiding  Eric Beets, vert.Carola Bosscher, carolafbosscher@gmail.com, 0610304169,  

Ateliers 1, 2    en 3. 
donderdagavond modeltekenen, van 20.00 uur – 22.00 uur 
Begeleiding  Maria Heideveld, vert. Anneke Schoutsen annekeschoutsen@hotmail.com 
   (0251-245202), en Marja Proper, marja.proper@gmail.com, 0636504993 Atelier 1. 
vrijdagochtend schilderen, tekenen, aquarelleren, van 9.30 - 11.30 uur 
Begeleiding:   Paulus Baars, vert. Thea Bremer, thea.bremer@casema.nl, 0251-653290  
 Atelier 1. 
zaterdagochtend olieverf, acryl schilderen, van 10.00 - 12.00 uur 
Begeleiding Martin Heijnen, vert. Nancy de Forest, ndeforest@ziggo.nl, (0251-650981) en         

Josine Joosten, jtmjoosten@quicknet.nl,( 072 8503752) Atelier 1. 
zaterdagochtend  steenhakken,  van 10.00 tot 12.00 uur , buiten achter ateliers;  
Begeleiding Ada van Wonderen, vert. Maarten Geerdes (06-54942799) 

geerdes@mgeerdes.nl en Els Waal, e.waal@ziggo.nl, 0251 656663 
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