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De KWA toen en nu
Precies weet ik het niet meer, maar het moet zo’n 23 jaar geleden geweest zijn dat ik lid werd van
de KWA. In die tijd adverteerde de KWA nog in plaatselijke sufferdjes, zo ook in ons wijkblaadje.
De toenmalige secretaris, de inmiddels overleden Jan van Erp, kwam de informatie persoonlijk aan
de deur afleveren. Zo ging dat toen, waar mogelijk werden postzegels uitgespaard. Zuinigheid
voorop. Daarom ook namen leden de papieren maandberichten mee naar huis om ze bij medeleden
in hun buurt in de bus te stoppen.
Al snel kwam ik in het KWA-bestuur als secretaris. Van een gericht beleid en ambities voor de
toekomst was destijds nauwelijks sprake, het bestuur hield de tent zo goed mogelijk draaiende en
dat was het wel zo’n beetje. Het ledental schommelde rond de 200 en we waren deels afhankelijk
van gemeentesubsidie.
Terugkijkend zijn de veranderingen in veel opzichten groot. De spectaculaire groei van het ledental
naar rond de 300, dankzij een erfenis van een oud-lid een onafhankelijke financiële positie en het
KWA-gebouw in eigendom. Ook kwalitatief betere voorzieningen en een geprofessionaliseerd
bestuur.
Maar de kwaliteit van de lessen (met dank aan onze geweldige docenten!), het ‘vrije inloop’
systeem en de prettige sfeer in en buiten de lessen zijn onveranderd gebleven. Hoewel deze
laatste twee door het grote aantal leden wel onder druk is komen te staan, iets waar ik me soms
zorgen over maak. Ik mis de kleinschaligheid waardoor er meer onderling contact was, ook met
leden buiten je eigen lesgroep.
Mijn gehechtheid aan de vereniging is groot, reden dat ik na mijn verhuizing naar Almen gewoon
lid ben gebleven. De KWA heeft mij de gelegenheid geboden om naast het aquarelleren, hetgeen ik
aanvankelijk deed, kennis te maken met grafiek en keramiek. Maar alle drie de technieken tegelijk
beoefenen bleek te veel van het goede en keramiek werd ‘mijn ding’ zoals dat tegenwoordig heet.
Daarin heb ik me verder ontwikkeld.
Met plezier doe ik al jaren de ledenadministratie en informatievoorziening naar nieuwe (proef)leden
en hoop dit nog lang te blijven doen.
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