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Nieuwsbrief         
 
2021-8        19-4-2021   
 
In deze nieuwsbrief: 

 

• Terugblik Algemene Ledenvergadering  

• Lezing Maria Heideveld 
 
 
 

Terugblik op Algemene Ledenvergadering  
 
Op vrijdag 16 april is via zoomverbinding de Algemene 
Ledenvergadering gehouden. Hieronder voor degenen die er niet 
bij waren een korte samenvatting van de belangrijkste 
mededelingen die door het bestuur werden gedaan.  
Overigens werden de jaarverslagen en financiële stukken 
geaccordeerd. 
 

Hoe verder met Perspectief? 
 
In de ledenvergadering op vrijdag jl. hebben we besproken hoe het verder 
gaat met Perspectief. 
We verwachten, dat we na de zomervakantie weer in de ateliers kunnen 
werken en dat de begeleiders dan ook weer aanwezig kunnen zijn. De 
vaccinaties zijn dan ver gevorderd. 
Op dit moment zijn de ateliers nog dicht, maar als het volgens de RIVM 
richtlijnen weer mag, dan gaan we weer open. Per groep kan je dan kijken of 
er voldoende mensen komen. Zo ja, dan mag je desgewenst ook vragen of je 
begeleider wil komen. Die wordt dan ook betaald. Workshops en cursussen 
tot en met de zomervakantie zullen er (bijna) niet zijn.  
Er zal ook een eenmalige korting op de contributie van 2022 komen, gedacht 
wordt aan €100 korting, maar dat wordt pas bepaald als we weer open zijn. 
De begeleiders krijgen op dit moment geen vergoeding, maar wel wordt de 
huur betaald. 
 
Bestuur 
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Na de ALV gaf Afke Spaargaren haar tweede lezing over David Hockney.  
Hieronder enkele van de doorgestraalde beelden: 
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Perspectieflezing 
 
Op donderdag 22 april, 16 uur geeft Maria Heideveld de volgende 
Perspectieflezing: 
 
Maria Heideveld: De gulden 
snede: een bijzondere 
verhouding. 
De gulden snede is de maatstaf 
voor harmonie, schoonheid. 
Je vindt hem overal in de 
natuur, architectuur, beeldende 
kunst, muziek. 
Ik leg de gulden snede uit, laat 
voorbeelden zien, en leg uit 
hoe je hem kunt toepassen in 
je eigen werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inlogcodes: 

Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/82932358085?pwd=d1FobzYrdGpFNTRrVDBGZE
RpazNmUT09  

Meeting ID: 829 3235 8085  
Passcode: 626989  

Nog een bericht:  
Op donderdag 6 mei wordt de Perspectieflezing gehouden door Karin van 
Bodegom over vrouwen in de kunst.  
 
Details en uitnodiging volgen nog. 
 
Maarten Geerdes 
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