ART-FRAME INFORMEERT
NIEUWSBRIEF JULI 2013
Statuten bekrachtigd bij de notaris
Op 25 juni jl. passeerden de nieuwe statuten, zoals goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 27 mei, officieel bij
de notaris. Voor Art-Frame waren hierbij onze voorzitter en secretaris aanwezig. Wilt u weten hoe het ging, bekijkt u dan dit
filmpje. Kopie van de complete statuten kunt u opvragen bij het secretariaat.

OPROEP: gevraagd voor A-F site en social media doeleinden
Foto’s, filmpjes, kortom scherp beeldmateriaal met ambachtelijk werk, lijstenmaker aan
het werk en bijzondere inlijstingen. Ook inlijstingen in een interieur zijn zeer welkom. De
site van Art-Frame zal een complete metamorfose ondergaan. Daar wordt al hard aan
gewerkt. Een goede, informatieve site is niets zonder aansprekende beelden. Beelden die
via Facebook en Twitter versterkt zullen worden. We hopen dat leden materiaal beschikbaar willen stellen om ons gemeenschappelijk doel te ondersteunen: Art-Frame op de
kaart zetten. Denkt u goed materiaal te hebben en wilt u het beschikbaar stellen, bezorg
het dan bij onze voorzitter  afs@afss.eu. Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

Het logo van Art-Frame vernieuwd
Ook het logo van A-F zal worden geupdated. Het &-teken zal worden vervangen door een –teken, dit zal de vindbaarheid van de site zeer ten goede komen. De uitstraling van het logo is onder de loep genomen en de vraag van leden
naar een eigen logo voor gecertificeerde leden (naast het Commended Framer Logo van de Fine Art Trade Guild)
wordt gehonoreerd. We zijn in een vergevorderd stadium met de uitwerking van de nieuwe logo’s en u kunt hier binnenkort meer nieuws over verwachten.

Nieuw bestuurslid
Tijdens de ALV en in de vorige nieuwsbrief
heeft u kennis kunnen nemen van de plannen
die wij hebben voor Art-Frame. Extra mensen
om deze plannen uit te gaan voeren, waren
zeer welkom. Wij zijn blij dat Marc Andringa
van Lijstenmakerij/Galerie Maes in Bussum
zich bereid heeft verklaard om ons bestuur te
komen versterken en verheugen ons op een
prettige samenwerking.

Lijstenmakerswedstrijd:
OPROEP AAN DE LEDEN
Wij zoeken locaties voor het exposeren van de ingezonden werken bij de eerstvolgende lijstenmakerswedstrijd.
Heeft u ruimte die u tijdelijk beschikbaar wilt stellen voor
deze expositie, meldt u zich dan bij:

NIET VERGETEN:

Meet & Greet
28 oktober 2013

Toon Govaarts,  de-lijstenmakerij@hotmail.com of
Kees Hilhorst,  info@inlijsterij.com

bij Lijstenmakerij/Kunsthandel
Staphorsius in Westzaan.

Certificering
Een punt dat we continue onder uw aandacht zullen brengen/houden. Heel veel
leden hebben het cursusboek in huis. Wij
stimuleren dat zoveel mogelijk leden zich
certificeren. Tijdens de ALV is aan het onderwerp certificering en meestertitel ruim
aandacht besteed. U kunt deze discussie
hier bekijken/beluisteren.
Voor alle vragen omtrent certificering kunt u terecht bij Toon
Govaarts:

Indien u met vakantie gaat,
wensen wij u zonnige en
rustige weken toe

 de-lijstenmakerij@hotmail.com

Contactgegevens
Secretaris/alg. secretariaat:
Petra Janssen
Veldbies 4
6075 GN Herkenbosch
secretariaat@art-frame.nl
Tel.: 0475-536313

Voorzitter:
Peter de Vries

afs@afss.eu
Tel.: 0251-228912

Penningmeester:
Toon Govaarts
Hengelosestraat 164
7521 AK Enschede
de-lijstenmakerij@hotmail.com
Tel.: 053-4353678

