NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN
JUNI 2013
Algemene ledenvergadering 27 mei 2013

Nieuwe contactgegevens

Zoals Eric Liebers (secretaris/voorzitter) aangaf, is de situatie
binnen Art en Frame danig veranderd. Een belangrijke activiteit van de vereniging was de organisatie van een businessto-business-beurs. Mede daarom bestond het bestuur voor
het grootste deel uit leden vanuit de groothandel. Door de
veranderende markt is het de laatste jaren niet mogelijk/
verantwoord geweest om een beurs te organiseren. Het accent van de activiteiten verschoof daardoor steeds meer richting detail. Na 12,5 jaar is daarom de tijd rijp om de organisatie van de vereniging opnieuw te bezien.

Statuten en huishoudelijk reglement

In de door de vergadering goedgekeurde statuten zijn alleen
de noodzakelijke bepalingen opgenomen. Wat verder geregeld moest worden is verwoord in een Huishoudelijk reglement. Het voordeel van deze aanpak is, dat veranderingen in
het huishoudelijk reglement sneller kunnen worden doorgevoerd omdat dit reglement niet meer via een notaris in een
register hoeft te worden ingeschreven.

Bestuurswisseling

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Eric Liebers, Wim van Boxtel, Erik van Duuren,
Rob ter Haar, Willem Reisinger en Jan Veldman. Met name
Eric Liebers werd geprezen voor zijn inzet voor de vereniging en werd door het nieuwe bestuur benoemd tot Erelid
van Art en Frame.
Ook Cocky Kleingeld stopte na 12,5 jaar met het secretariaat.
Allen werden bedankt voor hun inzet met wijn en bloemen.

Secretariaat:
Secretaris:
Petra Janssen
Veldbies 4
6075 GN Herkenbosch
secretariaat@art-frame.nl
Tel.: 0475-536313
Voorzitter:
Peter de Vries
fda@afsbeverwijk.com
Tel.: 0251-228912
Penningmeester:
Toon Govaarts
Hengelosestraat 164
7521 AK Enschede
de-lijstenmakerij@gmail.com
Tel.: 053-4353678

Voor u gefilmd
Bekijk hier hoe Emile Peulen de
aftredende bestuursleden en
Cocky bedankt voor hun inzet.
En hier vindt u het het slotwoord
door Eric Liebers.

De aanwezige leden kozen unaniem voor een nieuw bestuur. De samenstelling van het bestuur
ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

: Peter de Vries
: Petra Janssen
: Toon Govaarts
: Emile Peulen
: Ron van der Elst
: Kees Hilhorst

- Finestrino del Arte
- Janssen Inlijstwerk
- De Lijstenmakerij
- Inlijsterij Betzel.Biz
- Capricorn Lijsten
- Final Touch

Wim van Boxtel blijft als adviseur aan het bestuur verbonden.
Eric Liebers blijft zich bezig houden met opleidingsmogelijkheden voor lijstenmakers.

Inspirerende gast

Philip Wildevuur (Galerie Wildevuur) was gastspreker. Aan de hand van zijn praktijkervaring
maakte hij duidelijk, dat de Sociale Media belangrijk zijn voor onze branche. Natuurlijk moet je
er als ondernemer tijd in steken, maar dan is de
kans op extra omzet groot. Luister en kijk.

Promotieplan

Door de nieuwe bestuursleden werd het promotieplan voor de komende jaren gepresenteerd.
Enerzijds werd duidelijk, dat het geen doel meer van de Vereniging is om een beurs te organiseren. Samenwerking met een nieuwe beurs is wel mogelijk.
Natuurlijk worden verworvenheden niet overboord gezet. Bestaande ideeën zijn aangevuld met
nieuwe. Belangrijke speerpunten:










Naamsbekendheid vergroten
Certificering
Meet en Greet
Website aanpassen
Workshops Social Media
Acties
Lijstenmakerswedstrijd
Open dagen

EEN TOEKOMST
VOOR ART en FRAME
DAAR ZORGEN WE
MET ZIJN ALLEN
VOOR

De komende tijd zal vooral gewerkt worden aan het gebruik van Sociale Media ,de inrichting van
een voor onze klanten functionele website en een verbeterde lijstenmakerswedstrijd.

Meer over social media, website,
lijstenmakerswedstrijd en certificering
Overwogen wordt om (gratis) workshops te
organiseren om de leden wegwijs te maken in
Sociale Media. Dit moet er uiteindelijk toe
leiden, dat er met gebruik van Facebook een
landelijk dekkend netwerk ontstaat, waarbinnen
we met zijn allen, centraal gestuurde, kant-enklare boodschappen naar onze potentiële klanten kunnen sturen. Zodra dit instrument goed
werkt, kan het worden gebruikt om acties te
communiceren.
De website wordt niet alleen verbeterd. De leden zullen er ook naslagwerken vinden over
het vakgebied. Er komt ook een mogelijkheid
om concrete vragen te stellen. Via de website
krijgt u straks Kennis,Hulp, Advies en Ondersteuning.
Er wordt gewerkt aan een publieke pagina
“Lijstenmaker voor het voetlicht”.

Meestertitel

Met de certificering willen we het aanzien van
ons vak op een hoger plan brengen. Voor de
toekomst is het gewenst, dat de nieuwe generatie lijstenmakers betere opleidingsmogelijkheden krijgen. Dit is ook een belang van u. De
verkoopbaarheid van uw bedrijf kan toenemen
indien er goede vaklieden zijn. Bovendien is
een goede opleiding de basis voor het vertrouwen van consumenten.
De Vereniging volgt dan ook de ontwikkelingen
op het gebied van vakonderwijs op de voet.

De lijstenmakerswedstrijd krijgt een nieuwe
impuls. De landelijke naamsbekendheid van de
Vereniging kan daarmee snel worden vergroot.
Het is een mooi uithangbord voor Art en Frame
en biedt de deelnemende leden extra kansen
op meer aandacht.
Gedacht wordt aan een landelijk evenement
waaraan alle lijstenmakers van Nederland kunnen deelnemen.
Ook de certificering van de leden blijft heel belangrijk. Met veel gecertificeerde leden kan Art
en Frame zich beter profileren en daardoor
meer doen voor de leden. Inmiddels zijn er 15
leden u voorgegaan. Dit en volgend jaar worden de examenkosten voor het certificeren
door Art en Frame betaald. Het cursusboek
kunt u aanvragen bij secretariaat@art-frame.nl

In Nederland wordt bezien of, naar Duits voorbeeld, de meestertitel in ambachtelijke beroepen kan worden ingevoerd (soort modern gildesysteem).
Daarbij kan een “leerling” in een bedrijf ingewerkt worden, ervaring en vakkennis opdoen
en na 4 jaar zijn meestertitel halen waarmee hij
dan zijn eigen zaak kan opstarten/ overnemen
en zelf weer leerlingen kan gaan trainen.
Volg deze link en bekijk het filmpje
”Het ambacht bij de buren”.

Meet & Greet
Heeft u 28 oktober 2013 al in uw agenda gereserveerd?
De Meet en Greet wordt op die dag gehouden in Westzaan
bij Lijstenmakerij/Kunsthandel Staphorsius.
Nadere informatie volgt.

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u lid bent van Art enFrame.
Wilt u echter dat we u van de verzendlijst verwijderen, klik dan hier

