
Van de bestuurstafel

Aftreden Aart Verschuur
Na 9 jaar en 4 dagen is Aart per 15 maart j.l. gestopt met zijn 
werk als voorzitter van de KWA. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering droeg hij formeel al zijn 
taken, dus ook die van plaatsvervangend klussencoördinator, 
over aan het zittende Bestuur. Onze penningmeester Arjen van 
Kalsbeek hield een mooie toespraak. Daarin werd Aart geprezen 

om zijn kwaliteiten als ambachtsman, zijn 
verbindende kracht en vooruitstrevende 
kunstzinnige blik waarmee hij de KWA in 
die afgelopen 9 jaar tot een bloeiende 
en boeiende vereniging heeft weten uit 
te bouwen. Als blijk van waardering en 
grote dank voor al zijn inspanningen 
werd Aart, na goedkeuring door de 
ledenvergadering onder luid applaus, het 
erelidmaatschap van onze vereniging 
aangeboden. Omdat Aart nu meer tijd 
krijgt om zich te wijden aan zijn grote 

hobby werd een bon voor gereedschap uitgereikt met natuurlijk 
de daarbij behorende bos bloemen. 
Op een later tijdstip dit jaar kunnen alle leden afscheid nemen 

van Aart als voorzitter. Hoe en wanneer deze dag ingevuld zal 
worden wordt later nader bekendgemaakt. 

Algemene Ledenvergadering 2013
Op 15 maart j.l. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaats.

Met een twintigtal leden was de opkomst groter dan vorig jaar 
en we hopen dat we volgend jaar wederom een groter ledental 
mogen verwelkomen voor de ALV. Want heeft het bestuur heeft 
in sommige gevallen de inbreng en de toestemming van u, als 
lid, nodig.
Het werd een prettige en nuttige vergadering waarin de 
voorstellen door het bestuur gedaan, soms na goede discussie, 
werden geaccordeerd door de leden. Het ging daarbij om 
het vermogensbeheer, onderhoud aan het gebouw en de 
voorgestelde contributieverhoging.

Fijn! Toch nog gelukt, 13 en 14 april een 
expositie!
Het Bestuur prijst zich gelukkig dat 
er toch een expositie zal plaatsvinden 
in het weekend van 13 en 14 april. 
De expocommissie is samen met de 
docenten druk doende een mooie 
expositie te organiseren.
Helpende handen en suppoosten 
daarvoor worden nog gezocht, zie 
elders in het maandbericht en de prikborden in de gang!

Exposities

KWA expositie Diaconessenkerk in Arnhem 
Zaterdag 13 en zondag 14 april 2013 van 11.00 tot 17.00 uur. 
Zoals inmiddels via de docenten gemeld heeft de expo 
commissie, in samenspraak met het bestuur, alsnog een hele 
mooie, intieme en professionele locatie gevonden in Arnhem. 
De expositie vindt plaats in een van de ruimtes van de 
Diaconessenkerk in Arnhem. We krijgen daar een zaal, een 
redelijke grote hal en nog een gang die parallel loopt aan de 
zaal. 
Helaas is het een oppervlak van circa 100 m2, dus ook dit jaar 
zullen we moeten schipperen met de ruimte. Het is dan ook 
de bedoeling dat iedere docent in zijn eigen groep, samen met 
de groepsleden, tot een kleine selectie komt van werken die 
tentoongesteld gaan worden. 
In samenwerking met de expocommissie zal bekeken worden 
hoeveel werken er uiteindelijk geplaatst kunnen worden. 
Het adres is Diaconessenkerk, hoek Graaf van Nispen straat en 
de Evertslaan te Arnhem. 

Inleveren werken
We vragen bijzondere aandacht voor het juist gelabeld inleveren 
van de werken.
Zoals in het maandbericht van februari al gemeld, is in 
voorgaande jaren gebleken dat veel werken ingeleverd werden 
zonder dat daar de naam en andere gegevens goed aan waren 
bevestigd. 
Soms lag het er los bij, soms werden meerdere werken 
ingeleverd met één briefje. Het kostte buitengemeen veel tijd om 
dit voor de vele werken te herstellen. Niet in de laatste plaats 
omdat dit natuurlijk zorgvuldig moest gebeuren. 
Omdat we de beperkt beschikbare mankracht voor vele andere 
zaken willen inzetten zullen werken die niet goed gelabeld 
zijn niet worden tentoongesteld. Dat zou misschien drastisch 
kunnen klinken als het voor u niet zo’n kleine moeite zou zijn. 
De docenten zijn op de hoogte van de spelregels. 
Er zijn plastic hoesjes voor labels beschikbaar.

Wanneer inleveren 
Uiterlijk woensdagmiddag 10 April 
Waar inleveren 
De tweedimensionale werken achter de schotten in 
het schilderlokaal 
De driedimensionale werken in de bijruimte van het 
keramieklokaal 
Hoe inleveren
Tweedimensionale werken dienen goed ingelijst te zijn. Ieder 
afzonderlijk werkstuk, ook sets, moet voorzien zijn van een 
plastic label met Naam van de maker, Techniek en of Materiaal 
en eventueel de titel. 
De plastic labels(hoesjes) moeten vast aan het werkstuk zijn 
verbonden.

Namens de expocommissie, Marion Bol 
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Aart laat staande ovatie over zich 
heenkomen.

Aart krijgt een bloemetje uit 
handen van Margreet.

Het bestuur: V.l.n.r. Stafdocent Margreet Heinen, secretaris Mieke 
Korzilius, aftredend voorzitter Aart Verschuur, penningmeester Arjen 
van Kalsbeek, algemeen bestuurslid Gijs Kok. 




