Programma maart - april 2021
do. 04 mar. - Virtuele vergadering: Bespreking, hoe begin ik eraan… We kiezen en
bespreken een of meerdere thema’s door U deze avond aangebracht,
wat ze moeten inhouden. Dit voor een werkopdracht.
wo. 10 mar. - K.A.V.F. ledenvergadering: Afgelast.
do. 11 mar. - Geen vergadering.
do. 18 mar. - Bespreking en zoeken naar oplossingen bij eventuele problemen bij de
werkopdracht.
do. 25 mar. - 1e visie 4e kringwedstrijd onderwerp Architectuur Jury Pallieter Lier.
- Zie voor het aanbrengen van de titels in het woordje van… (vooraan in dit
blad).
do. 01 apr.

- Geen vergadering. Of indien nodig een verderzetting van de eerste visie.

wo. 07 apr.

- K.A.V.F. ledenvergadering: Hierover zijn we nog in het ongewisse.

do. 08 apr.

- Binnenbrengen werken voor 4e kringwedstrijd onderwerp, architectuur.
Jury: Pallieter Lier.
- Beeldformaat: vrij, zolang geplaatst in een canvas van 1920 x 1200 pixels
met zwarte achtergrond.

do. 16 apr.

- Geen vergadering.

do. 23 apr.

-Tonen en bespreken weken uit de werkopdracht uitgeschreven op 4 maart.

do. 29 apr.

Jurering 4e kringwedstrijd onderwerp, architectuur. Jury: Pallieter Lier.

do. 06 mei

- …………………?

Beste vrienden,
Zolang het coronavirus woedt en er geen versoepelingen uitgevaardigd worden om terug fysiek te
kunnen vergaderen zullen op regelmatige basis vergaderingen geschrapt worden daar we bij de
virtuele vergaderingen beperkt zijn in onderwerpen en gastsprekers. Niet dat er geen gastsprekers
te vinden zijn maar het mij niet opportuun lijkt mensen uit te nodigen voor een beperkt aantal leden.
Ik reken hiervoor op jullie begrip.
Wanneer er leden zijn die een voorstel hebben om op zulk een avond iets in te lassen, een forum of
wat dan ook mogen ze me altijd contacteren. Wanneer blijkt dat we zo’n avond zinvol kunnen
invullen zal iedereen per mail ervan verwittigd worden en een uitnodiging krijgen om deel te nemen
aan de vergadering.
Buiten onze wil kan het soms nodig zijn ons programma aan te passen,
hou hiervoor uw mails in de gaten.

