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In deze nieuwsbrief: 
• Nieuws over de financiën 

• Workshop Staal Perspectief en Toonbeeld 

• Kunstfietsroute 

• Bericht van de evenementencommissie 

• Bedankje 

• Kijkje bij de basiscursus 
 

Financiële situatie Perspectief 
 
Het gaat Perspectief ondanks de corona-tijd financieel wel goed.  
Dat kwam omdat veel leden geen contributie retour behoefden en we subsidie 
van de gemeente hebben gekregen.  
De toekomst ziet er echter minder zonnig uit.  
We hebben een extra atelier gehuurd, dat kost per jaar ongeveer €3000 en 
we hebben ongeveer 30 leden minder, dat is ook nog €7000 minder 
inkomsten.  
Minder leden komt vooral doordat er minder leden bij kwamen.  
We hebben dus €10.000 per jaar meer uitgaven en minder inkomsten.  
We moeten echter wel de tering naar de nering zetten.  
We hopen natuurlijk dat er snel leden bijkomen, dus we gaan voorzichtig te 
werk. Wat gaan we doen? 

1. Per 1 januari stellen we voor de contributie van €235 naar €250 te 
verhogen; de laatste jaren is de contributie niet verhoogd en de inflatie 
is nu hoog. 

2. We doen geen grote uitgaven. De bouw van de overkapping op de 
speelplaats gaat pas door, als het ledenaantal weer groeit. 

3. De Evenementencommissie gaat weer door met workshops, want die 
brachten ook vaak nieuwe leden. 

4. Maar zelfs dan is het nodig de intensiteit van begeleiding met elkaar te 
bespreken. Na de krokusvakantie bezoeken we met een delegatie van 
het bestuur (Sjoerd en Maarten) een aantal werkgroepen; het gaat 
daarbij om de groepen waar gewoonlijk minder dan 10 mensen komen. 
De vraag is of we groepen kunnen samenvoegen of de frequentie van 
begeleiding kunnen verlagen.  
Het mogen tijdelijke maatregelen zijn, bijvoorbeeld alleen voor 2022.  
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We komen langs bij de volgende werkgroepen: maandagmorgen 
(Martin Heijnen), zaterdagmorgen (Martin Heijnen), maandagavond 
etsen, maandagavond (Kitty Meijering), dinsdagmorgen (Joke Vink) en 
dinsdagavond (Afke Spaargaren). 

 
Het zijn de consequenties van de coronapandemie, maar het spijt ons 
natuurlijk verschrikkelijk, dat we dit moeten doen. Maar beter dit, dan later 
ontdekken dat er geen geld meer op de bankrekening staat. 
 
Maarten Geerdes 
0654942799  
 
Workshop Staal van Perspectief en Toonbeeld 
 
Een beeldende activiteit als samenwerking tussen Perspectief en Toonbeeld 
Geesterhage. 
Vanaf 11 maart op 14 vrijdagochtenden ga je aan 
de slag met het leren bewerken van staal. Naast 
de praktische informatie over het lassen van 
staal, werken met een haakse slijper en het 
gebruiken van bijvoorbeeld een aambeeld gaan 
we met allerlei soorten staal uiteindelijk een beeld 
maken. Een ieder is vrij om een beeld in zijn 
vorm of wens te maken.  
 
Wel doorlopen we samen het artistieke proces. 
Allereerst maken we een schets op papier of met 
boetseerwas en klei om het idee samen met de 
leraar te kunnen bespreken en bekijken wat de 
cursist uiteindelijk in staal wil gaan maken en wat 
de mogelijkheden zijn.  
 
De cursist kan ook met zgn. “ready-mades” aan de gang. Gevonden stukken 
compileren en er een abstract beeld van vormen. Een combinatie van staal en 
andere materialen levert ook bijzonder fraaie beelden op!  
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Maak een stalen lijst, en “hoe moeten de hoeken dan gezaagd en geslepen 
voordat je het gaat lassen?” We gaan ook simpelweg oefenen. Een goede las 
leren leggen die vast zit! Een plaat staal op een aambeeld krom leren slaan. 
Werken met beton-ijzers als draagconstructie en... hoe werk je veilig met staal 
en de machines?  
Met een professioneel geoutilleerd atelier bij Toonbeeld kunnen we in deze 
lessen goed uit de voeten! 
 
Docent:    Serge van Empelen 
Lesdag en tijd:  Vanaf 11 maart op vrijdag van 10-12.30 uur in 

Geesterhage 
Kosten:   € 270,00 (incl. BTW  excl. materiaal) 
Aantal deelnemers:  10 
 
Opgeven bij Toonbeeld: https://www.toonbeeld.tv/inschrijfformulier-cursus/ 
 
Maarten Geerdes 
 
 
 
KUNST FIETS ROUTE  
 
Het lijkt erop dat we dit jaar weer een Kunst Fiets Route hebben en ik denk 
dat iedereen daar erg naar uit kijkt. 
De organisatie is met de voorbereidingen begonnen en heeft de datum 
vastgesteld op zaterdag 5 en zondag 6 juni (Pinksterweekend). 
Na al die tijd dat zonder tentoonstellingen moet dit wel een goed bericht zijn. 
 
Het thema is FIETS, daar kun je in alle vrijheid mee aan de slag, maar het 
hoeft natuurlijk niet.  
 
Noteer de datum en ga aan de slag, zodat we er met elkaar na zo’n lange tijd 
weer een feestelijke tentoonstelling van kunnen maken. 
Informatie over het inleveren van de werkstukken en andere zaken volgen 
tegen die tijd. 
 
Gerda van Buren. 
 
 
Mededeling Evenementencommissie 
 
Voor de workshop van 13 februari bij Henk van Dam is 1 plek vrijgekomen.  
 
Ook zijn er nog drie plekken beschikbaar voor de workshop Schilderen met je 
kleinkind op 6 maart o.l.v. Fre Ham.  
 
Meer informatie op de website, www.perspctiefcastricum.nl 
 
Belangstellenden kunnen ook mailen naar activiteitenperspectief@gmail.com 
 

http://www.perspctiefcastricum.nl/
mailto:activiteitenperspectief@gmail.com
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Bedankje 
 
Penningmeester Maarten Geerdes ontving van Marion de Jonge, oud-lid, een 
nieuwjaarskaart met de beste wensen voor ons: 
 “Ik wil jullie bedanken voor de privileges die jullie me gaven. Soms was ik om 
half acht ’s ochtends al op de club. Met lampen áán. Deze €20 is voor wat 
lekkers bij de koffie. Ik heb het grandioos gehad op de club, zo’n 40 jaar lang”. 
 
Marion de Jonge 
 

Kijkje bij de basiscursus van Fré Ham 
 
 
Enkele foto’s van de basiscursus 
tekentechnieken bij Fré Ham. Inmiddels 
zijn er drie lessen achter de rug  
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