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Nieuwe logo’s voor Art-Frame

Nieuwe website voor Art-Frame

U heeft ze al voorbij zien komen, de nieuwe
logo’s van Art-Frame. Er is een versie
“Branchevereniging” en een versie
“Gecertificeerd lijstenmaker”.Het algemene
logo “Branchevereniging” stellen we hierbij
graag beschikbaar voor digitaal gebruik. Als
u op deze link klikt, kunt u het logo met de
rechtermuisknop opslaan als afbeelding.

Zoals eerder aangekondigd, ondergaat onze website momenteel een complete metamorfose. Ook de ledensite zal
geheel worden vernieuwd en uitgebreid. We werken in
twee fases. Het gedeelte voor de consument is in een vergevorderd stadium en zal het eerste online komen. We
hopen dit in oktober gerealiseerd te hebben. Het ledengedeelte vergt nog extra tijd en volgt daarna. Hierop zullen
ook downloads komen te staan, o.a. van het nieuwe logo.

Het digitale bestand van het logo
“Gecertificeerd lijstenmaker” kan door gecertificeerde leden worden opgevraagd bij
het secretariaat. Niet-gecertificeerde leden
zijn niet gerechtigd dit logo te gebruiken.

!

HERHALING 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. 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: ArtFrame 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.

Nieuwe oproep
Op de nieuwe website van Art-Frame zal een rubriek “Lijstenmaker in beeld” verschijnen. Bij voorkeur maandelijks wordt een nieuwe lijstenmaker gepresenteerd.
Wilt u ook lijstenmaker van de maand zijn, maak uw interesse dan kenbaar bij het
secretariaat. U krijgt van ons dan nader bericht over de gang van zaken.

Afscheid bestuurslid

Certificering

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft
Ron van der Elst besloten zijn functie als bestuurslid neer te leggen. Wij bedanken Ron
voor zijn enorme inzet binnen Art-Frame en
wensen hem en Trudy voor de toekomst veel
succes in hun zaak.

Een aantal lijstenmakers zijn u al voorgegaan en hebben zich gecertificeerd tot
Guild Commended Framer. Graag herinneren wij u aan de regeling dat u het examengeld terug betaald krijgt indien u de certificering heeft behaald.
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Art-Frame wederom op TV
Er zal een vervolg komen op ons item van afgelopen jaar in het programma
LifestyleXperience van RTL4. Hiertoe zullen binnenkort nieuwe opnames
worden gemaakt.
De tijdstippen van uitzending zijn al bekend, nl.:
20 oktober, 14.20 uur, RTL4 en
26 oktober, 15.00 uur, RTL5 (herhaling)
Ook zal het filmpje digitaal beschikbaar komen, zodat alle leden het op hun
website kunnen plaatsen.

Vermelding van uw expositie
Maandelijks publiceert COLLECT Kunst & Antiek Journaal een agenda met daarin de exposities in galeries. Opname
hierin is volledig gratis. Het is een Belgisch blad, maar vermelding is wellicht toch interessant voor een aantal van onze
leden. U dient uw gegevens tijdig in te sturen, d.w.z. in de eerste week van de maand vóór publicatie. Dit kan door te
mailen naar antiek.mac@ips.be met als onderwerp “agenda galeries”. Meer informatie kunt u vinden op de website van
Collect.

Productinformatie voor de lijstenmaker
Regelmatig komen bij het secretariaat mails binnen over lijstenmakersbenodigdheden. Zo stuurt bv. Moorman informatie over nieuwe producten of nieuwe formaten binnen een bestaand product. Ook van Harold Grafik ontvangen wij regelmatig updates en aanbiedingen. Een aantal van u zal deze mails wellicht zelf ontvangen. Is dit echter niet het geval en
bent u geïnteresseerd in de informatie, geeft u dit dan door bij het secretariaat. U krijgt de mails voorlopig dan doorgestuurd. Zodra de nieuwe Art-Frame ledensite online is, zult u dergelijke informatie kunnen terugvinden bij de nieuwsberichten.

Meet & Greet 28 oktober a.s.:

Te koop

Voor deze Meet en Greet bij lijstenmakerij/kunsthandel
Staphorsius in Westzaan zijn nog enkele belangstellenden
van harte welkom. Doe uw voordeel met deze mogelijkheid om in de keuken van uw collega te kijken en om collega’s te ontmoeten.
U kunt zich opgeven via secretariaat@art-frame.nl

Hand-kap machine, via lijstenmakerij De
Waagh in Oldenzaal.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Lous Looijestijn,
0541-535151 of  dewaagh@allesin1.nl

Lijstenmakerswedstrijd:
HERHALING OPROEP AAN DE LEDEN
Wij zoeken nog steeds 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:
Toon Govaarts,  de-lijstenmakerij@hotmail.com of
Kees Hilhorst,  info@inlijsterij.com

DRINGEND BEHOEFTE AAN OPGAVES.
DENKT U EEN GESCHIKTE RUIMTE TE
HEBBEN, MELD U DAN NU AAN!

VOOR UW AGENDA:
 10 maart 2014
Meet & Greet bij Alkema Lijstenmakerij, Schijndel

 April 2014
Algemene Ledenvergadering,
datum en locatie volgt z.s.m.

 16 juni 2014
Meet & Greet bij Total Artist, Emmen

 6 oktober 2014
Meet & Greet bij Finestrino del Arte, Beverwijk

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

