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De Verbeelding
Beste leden,
Kijken jullie ook al weer zo uit naar een nieuw seizoen gezellig
schilderen en beeldhouwen? Ik wel! Hoewel ik ook enorm geniet van de
zomer en de vakantie.
Dinsdag 5 september gaan we weer van start met de
schilderochtenden en vrijdag 8 september is de eerst beeldhouw – en
schildermiddag. We hopen dat het weer een creatief en gezellig seizoen
mag worden.
In de vakantie bereikte ons het bericht van overlijden van de echtgenoot
van Hesje de Rooij. Van harte gecondoleerd Hesje, wij wensen jou heel
veel kracht en sterkte toe en hopen dat wij er voor jou kunnen en mogen
zijn om je te steunen.
Enkele leden van de kunstkring hebben op 10 juni deelgenomen aan de
schilderwedstrijd, die gehouden werd aan de Kuinderplas door
Staatsbosbeheer. Het was een heerlijke dag om buiten te schilderen. De
uitslag werd op 15 juli bekend gemaakt tijdens de veiling van de
kunstwerken.
Barbera Yntema heeft daarbij
de publieksprijs gewonnen.
De overige leden vielen net
buiten de prijzen.
Van harte gefeliciteerd Barbera,
we zijn trots op jou!

Het bestuur heeft op dinsdag 31 mei 2017 een bankrekening voor de
vereniging geopend bij de ABN. Het rekeningnummer van kunstkring De
Verbeelding is:
NL49ABNA0247109215
t.n.v. kunstkring de Verbeelding
Dit nummer a.u.b gebruiken bij overmaken van de contributie. (€100,-)
Enkele leden hebben dit nog niet betaald, graag z.s.m. overmaken. Het
contributiejaar loopt van januari t/m december.

Bij ons bezoek aan de bank bleek dat het bestuur nu hoofdelijk
aansprakelijk is voor alle ellende die je je maar kunt bedenken. Zoals u
kunt begrijpen vond het bestuur dat geen fijne gedachte. Daarom is er
een afspraak gemaakt bij notaris Prummel om eens te informeren naar
andere mogelijkheden. De bedoeling is nu om van de vereniging een
zelfstandig rechtspersoon te maken. De statuten en regelementen
worden notarieel opgemaakt en de vereniging wordt aangemeld bij de
Kamer van Koophandel. Tot onze grote vreugde wil de notaris dit
kosteloos voor ons verzorgen, gezien het maatschappelijk belang van
onze vereniging. Het wachten is nu op het concept. We houden u op de
hoogte.
Vraag 1: Wie wil er zitting nemen in de activiteiten commissie?
Marisca Kant wil zich graag alleen richten op haar taak als
penningmeester.
Vraag 2: Wie wil er in oktober een mooie herfstopstelling verzorgen
om te schilderen? Graag melden bij Barbera of één van de andere
bestuursleden.
Vraag 3: Welke wensen leven er bij u wat betreft workshops of
activiteiten? Graag melden bij één van de bestuursleden.
Enkele leden zijn in september nog op reis, wij wensen hen een goede
tijd toe en hopen hen later in het seizoen weer in gezondheid terug te
zien.
Voor u allen, geniet nog van het mooie weer en tot 5 of 8 september.
Een hartelijke groet van.
Annie Reitsema
secretaris@kunstkringdeverbeelding.nl
We kunnen de wereld afreizen op zoek naar schoonheid,
maar we moeten haar in ons dragen
om haar te kunnen vinden.
Ralph Waldo Emerson
(Boston, 25 mei 1803 - Concord, 27 april 1882) Amerikaans essayist en
een van meest invloedrijke denkers van de Verenigde Staten.

