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Aan alle leden, 

 

Na drie maanden, noodzakelijke sluiting, willen we voorzichtig de KWA weer openstellen voor onze 
leden om te werken in het zomeratelier. Veel leden zien uit naar deze mogelijkheid. 
Maar helaas kan het zomeratelier niet zo vrijblijvend zijn als in voorgaande jaren. We zijn 
gebonden aan de richtlijnen van de RIVM en het protocol dat daarbij hoort. Alleen als we deze 
richtlijnen en het protocol allen goed naleven, dan is het zomeratelier mogelijk.  
 
Welke dagen zijn wij open. 
Wij gaan vooralsnog uit van de normale openingsdagen en tijden voor het zomeratelier. 
 
Vrij werken 
Dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur 
Dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur  
Woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur 
Donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur 
Donderdagmorgen van 13.00 tot 15.30 uur 
 
Tekenen en schilderen met model 
Donderdagmorgen van 9.30  tot 12.00 uur in het schilderlokaal  
 
Voorlopig is de KWA tijdens de zomerateliers alleen toegankelijk voor leden, proefleden en vrienden 
van de KWA. Inschrijven als proeflid of als nieuwe vriend is altijd mogelijk, zie hiervoor de website 
van de KWA: www.kwa-vtk.nl. In overleg kan eventueel de hele dag worden doorgewerkt. 
 
Maximumcapaciteit. 
Door de maatregelen die de overheid ons oplegt is het aantal deelnemers per dagdeel beperkt tot 
30. 
Zowel voor 2D activiteiten als voor 3D activiteiten is het aantal deelnemers per dagdeel binnen 
beperkt tot 12 personen. Daarnaast zijn buiten 6 werkplekken beschikbaar. Totaal dus 2 x 12 + 6 = 30 
werkplekken. Voor tekenen en schilderen met model is de capaciteit maximaal 10 plus het model. 
Om de deelname te reguleren is het noodzakelijk dat deelnemers vooraf een plek reserveren. 
 
Indeling van de ruimte. 
Voor alle binnenruimtes is een vaste indeling gemaakt. De indeling van de ruimtes hangt op het 
prikbord in de gang. Het is niet toegestaan van de vaste indeling af te wijken. Wel mogen tafels 
bijvoorbeeld worden vervangen door bokken. Na afloop dient de indeling in de oorspronkelijke 
opstelling teruggeplaatst te worden. In het schilderlokaal zijn 12 werkplekken, in het keramieklokaal 
en het glazuurlokaal samen 8 en in de werkschuur 4.  
Buiten zijn 6 extra werkplekken beschikbaar. Hier is geen indeling voor gemaakt. Daar moet iedere 
deelnemer zijn eigen plek zoeken en minimaal anderhalve meter afstand houden van de andere 
deelnemers. De tegels op de binnenplaats hebben een afmeting van 50 x 50 centimeter. Dit helpt bij 
het bepalen van de werkplekken. 
Reserveren hiervoor is ook verplicht. Totaal mogen maximaal 30 deelnemers gelijktijdig op de KWA 
aanwezig zijn. 
 

http://www.kwa-vtk.nl/


Protocol voor het gebruik van de accommodaties. 
Voor het gebruik van de faciliteiten van de KWA is een protocol opgesteld. Voorwaarde voor 
deelname is het nakomen van de afspraken in het protocol. Wie zich opgeeft voor deelname aan een 
dagdeel krijgt bij de bevestiging een kopie van dit protocol. Daarnaast hangt het protocol op het 
prikbord in de gang 
 
Organisatie en verantwoording. 
De eindverantwoording voor het zomeratelier ligt bij Gerda Hendriks gerda.m.hendriks@gmail.com, 
mobiel 06-25 26 63 59. Voor vragen en problemen kun je bij Gerda terecht. Als Gerda niet bereikbaar 
is kun je contact opnemen met Hans ter Beek info@villario.nl mobiel 06 53 50 08 65. 
  
Per dagdeel is iemand verantwoordelijk voor de organisatie en de naleving van de afspraken (voor 
zowel 2 als 3 D activiteiten). Deze dagdeelverantwoordelijke zorgt voor de registratie van de 
deelnemers, het openen en afsluiten van het gebouw, het naleven van de afspraken over indeling en 
gebruik van de ruimtes en de betaling van de daggeldvergoeding.  
Als er niemand als dagdeelverantwoordelijke beschikbaar is blijft de KWA gesloten op dat dagdeel. 
 
Voor de organisatie van het tekenen en schilderen naar model wordt apart een verantwoordelijke 
gezocht. Deze is, naast de normale afspraken, ook verantwoordelijk voor het regelen van de 
modellen en het innen van de modellenbijdrage. 
 
Als je wilt deelnemen aan het zomeratelier dan meld je je bij de dagdeelverantwoordelijke. De 
indeling van de dagdelen en de betreffende dagdeelverantwoordelijke, vind je op de website van de 
KWA www.kwa-vtk.nl en op het prikbord in de gang. Aanmelding gaat in volgorde van binnenkomst. 
Bij de aanmelding geef je aan waar je wilt werken zodat de dagdeelverantwoordelijke kan zien welke 
plekken er nog vrij zijn. Iedereen die zich aangemeld heeft, betaalt de daggeldvergoeding, ook als je 
op het laatste moment beslist niet deel te nemen. Deelnemers die een buitenplek hebben 
gereserveerd kunnen bij slecht weer kosteloos afzien van deelname. 
 
Wil je je inzetten om van het zomeratelier een succes te maken, meld je dan aan als 
dagdeelverantwoordelijke bij Gerda. 
Geef aan voor welke dagdelen je verantwoordelijk wilt zijn: voor een bepaald dagdeel, voor enkele 
dagdelen over verschillende weken of iedere week voor een vast dagdeel. Wil je wel af en toe deze 
verantwoordelijkheid nemen, maar weet je nog niet wanneer, dan kun je je ook aanmelden. Je komt 
dan op een lijst te staan en kunt benaderd worden voor die momenten waarop er nog geen 
verantwoordelijke gevonden zijn. Op dat moment kun je dan alsnog bepalen of het in je agenda past. 
 
Daggeldvergoeding 
De vergoeding voor deelname aan het zomeratelier is voor leden, proefleden en vriend vastgesteld 
op € 3,- per dagdeel en € 6,- voor een hele dag. Te voldoen op de normale wijze via de pinautomaat.  
De extra kosten voor het model zijn vastgesteld op € 5,-. Deze bijdrage dient contant te worden 
voldaan met gepast geld.   
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