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Van kraal tot sieraad
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Vereniging Kreatieve Groep Weesp
De Kreatieve Groep Weesp (KGW) is een vereniging opgericht op
27 oktober 1978 die iedereen vanaf 18 jaar motiveert haar of zijn
talenten op het creatieve vlak te ontdekken en te ontwikkelen.
Deze talenten worden in de vorm van activiteiten begeleid.
Alle begeleiders zijn vrijwilligers. De begeleider van een activiteit is
vaak een (oud-) vakman of kunstenaar of een gevorderde in het
vakgebied. Hij of zij biedt meestal niet een gestructureerde cursus,
maar helpt je als nieuweling op gang en biedt je hulp bij je
activiteit.
De KGW biedt een ruimte voor het uitvoeren van de activiteiten;
een atelier of een werkplaats. Deze is voorzien van apparatuur en
gereedschap voor gemeenschappelijk gebruik. Verbruiksmaterialen
brengen de leden zelf mee.

Openingstijden & adres
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De activiteiten zijn op maandag t/m donderdag van 20:00 tot
22:00 uur. Sommige workshops zijn ’s middags van 13:30 tot
16:00 uur.
Het fort is geopend vanaf 19.30 tot 24.00 uur.
De bar van de vereniging is geopend van 19.30 uur tot 23.30 uur.
Adres:
Kreatieve Groep Weesp
Torenfort
onderverdieping
Ossenmarkt
44
1381 LX
Weesp
Tel:
0294 410111 (tijdens bar-uren)
Email:
info@kgweesp.nl
Website:
www.kgweesp.nl
Facebook:
Kreatieve Groep Weesp
IBANnummer:
NL57 RABO 0343 1057 80

Bestuur
Naam

Functie

Aanspreekpunt

Telefoon/e-mail

Paul Blonk

Voorzitter
+ PR extern

Barcommissie,
BHV, Expositie,
Tech. Commissie

06 14262760
voorzitter@kgweesp.nl

Ruurdtje
Hoekstra

Secretaris,
planning +
informatie

06 4980 0776
info@kgweesp.nl

Ben
Hulskramer

Penningmeester

Evenementen
commissie,
Privacy,
Vreugde en Leed
attenties
Leden
administratie

Hong Man

Bestuurslid

06 2703 6819

Vacature

Bestuurslid

Website,
Facebook, Facelift nissen,
workshops
In overleg in te
vullen
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0294 412 906
penningmeester@kgweesp.nl

kgweesp@hongman.nl

E-mail naar bestuur@kgweesp.nl gaat naar alle bestuursleden.

Commissies & Coördinatoren
Commissie &
Coördinatoren
Bar Inkoop

Aanspreekpunt

Telefoon /e-mail

Willem Bogaard

0294 417 148
botwegwillem@gmail.com

Bar Coördinatie

Jolanda Bouman
&
Truus de Korte

0294-418513
jolandabouman11@gmail.com
0294 419 405
truusdekorte@hotmail.com

Evenementen

Mieke Bogaard

0294 417 148
miekebogaard@hetnet.nl

Schoonmaak

Truus de Korte

0294 419 405
truusdekorte@hotmail.com

Expositie

Roos Roozendaal

06 14799882
roosedpost@gmail.com

Alg.
Ondersteuning

Tineke Bakker

0294 416 797
bakker10@upcmail.nl

Technische

Dick van Maanen

0294 417 527
d.maanen3@chello.nl

Ledenadmie

Jacqueline Hageman

0294 254 482
ledenadmie@kgweesp.nl

Workshops

Matthy van Exel

06 38852095
workshops@kgweesp.nl

Website

Cor de Korte

0294 419 405
redactie@kgweesp.nl
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Inschrijving leden

Leden van het vorig seizoen kunnen zich inschrijven voor hun
activiteit vóór 1 juli via de website: kgweesp.nl.
Enkel inloggen en bij Mijn KGW je activiteit kiezen.
Na 1 juli kan dat natuurlijk ook nog, maar dan tegelijk met nieuwe
leden.

Inschrijving nieuwe leden

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder kan zich na 1 juli inschrijven als
nieuw lid bij de KGW via de website: kgweesp.nl
Na acceptatie van hun lidmaatschap kunnen ze boeken en
eventueel meteen per IDEAL betalen. Daarnaast kunnen nieuwe
leden zich bij twee gelegenheden inschrijven en laten informeren,
namelijk:
 Op de verenigingenmarkt tijdens het Sluis -en Bruggenfeest (in
augustus) in Weesp tussen 19.00 en 21.00 uur.
 Tijdens Open Monumentendag (in september) in het Torenfort
aan de Ossenmarkt van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Contributie en Techniekkosten
Contributie per seizoen voor alle activiteiten: € 130,Voor sommige activiteiten wordt een extra bijdrage
gevraagd voor gebruik & materiaalkosten: de techniekkosten.
Deze staan vermeld bij de activiteiten.
Contributie per seizoen voor een 2e activiteit: € 100,Een 2e activiteit is alleen mogelijk als er na de
normale inschrijvingsprocedure nog vrije plaatsen zijn.
Donateurschap per seizoen:

€ 35,-

De contributie + techniekkosten kunnen met een eenmalige
machtiging eind augustus 2018 ingehouden worden van de
6

opgegeven bankrekening op het inschrijfformulier. Betalen per
IDEAL of bankoverschrijving kan ook; of per PIN in de bar.
De contributie + kosten bij instromen in een aktiviteit per januari
zijn 50% van het tarief voor het volle jaar.
Begeleiders van een activiteit krijgen 50% korting op de kosten
om een andere activiteit te volgen.
Benodigdheden:
Voor de meeste activiteiten is gereedschap en oefenmateriaal
aanwezig voor de eerste bijeenkomst. De deelnemer wordt door de
begeleider geadviseerd over de aan te schaffen materialen.
Als er voor de eerste bijeenkomst speciaal materiaal nodig is, dan
staat dat aangegeven bij de activiteitomschrijving.

Agenda seizoen 2018-2019
Start en duur van het seizoen



Maandag 10 september 2018 t/m donderdag 9 mei 2019
De KGW is gesloten voor de feestdagen van
maandag 17 december 2018 t/m
donderdag 3 januari 2019.
Enkele activiteiten starten later of stoppen iets eerder door
vakanties van de begeleiders of landelijke feestdagen. Reclameren
hierover is niet mogelijk.

Evenementen
Elk seizoen organiseert de evenementencommissie het
Nieuwjaarsfeest en een aantal gezellige avonden voor alle leden.
Meestal wordt hier een thema aan verbonden; zie de website bij
foto’s.
Wanneer en hoe laat deze evenementen zullen plaatsvinden zal via
het publicatiebord, email, de website/nieuws, en facebook
bekend worden gemaakt.
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Verder in de agenda

Donderdag 23 augustus 2018
Tussen 19.00 en 21.00 uur Stand van KGW op de
Verenigingenmarkt tijdens het Sluis- & Bruggenfeest in Weesp.
De mogelijkheid tot inschrijving en informatie over de activiteiten.
Zaterdag 8 september 2018 OPEN ATELIER
Tussen 11.00 en 16.00 uur Open Monumentendag. Het torenfort is
open voor publiek en er is de mogelijkheid tot inschrijving.
Vrijdag 5 oktober 2018
Begeleidersavond.
Woensdag 5 december 2018
Gesloten i.v.m. Sinterklaas
Zaterdag 5 januari 2019
Nieuwjaarsfeest bij de KGW. Een jaarlijkse traditie voor alle leden
om elkaar te ontmoeten.
Maandag 7 januari 2019
Start van de 2de helft van het seizoen
Vrijdag 22, 23 en 24 februari 2019
Expositie in de Synagoge
Vrijdag 5 april 2019
Algemene ledenvergadering. (Her-) verkiezing bestuursleden,
vergaderstukken worden tijdig aan de leden verstrekt.
Vrijdag 12 april 2019
Dankjewel etentje voor begeleiders/vrijwilligers.
Maandag 22 april 2019
Gesloten wegens 2de Paasdag
Maandag 29 april 2019 t/m donderdag 2 mei 2019
START inschrijving nieuwe seizoen 2020 voor huidige leden.
Maandag 6 mei 2019 t/m donderdag 9 mei 2019
De jaarlijkse grote schoonmaak dus geen activiteiten!
Alle leden worden geacht om mee te helpen hun werkruimte
schoon te maken voor de grote vakantie.
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Overige zaken
Schoonmaak

Om de kosten van de activiteiten zo laag mogelijk te houden is de
afspraak dat onze leden naast de jaarlijkse schoonmaak
1 à 2 keer per seizoen helpen om de algemene ruimten van het
fort schoon te houden (niet de toiletten). Hiervoor wordt een
speciaal rooster opgestuurd naar de leden waarin elk lid aan de
beurt komt. Als de avond niet uitkomt dan vragen wij u zelf
vervanging te regelen door te wisselen met iemand anders op de
schoonmaaklijst. Deze schoonmaak is een kleine tegenprestatie,
zodat iedereen zijn of haar activiteit kan uitoefenen. De dagelijkse
schoonmaak houdt maximaal maar een half uurtje werk in,
voorafgaande aan uw activiteit. Leden vanaf 75 jaar zijn
vrijgesteld van deze taak.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze schoonmaakcoördinator (contactgegevens staan in de adreslijst commissies).
Overigens: de eigen ruimte schoonhouden doet elke groep zelf.

Bargebruik

De bar wordt gerund door de barcommissie. Hoewel hier geen
sprake is van een techniekbeoefening is het voor de KGW een hele
belangrijke activiteit. Het is de ideale gelegenheid om elkaar beter
te leren kennen onder het genot van een drankje.
De consumpties worden alleen verstrekt via betaling met een
consumptiekaart die verkrijgbaar is à € 9,00 aan de bar via
pinnen. Voor de aanvang van de activiteiten kan er een kopje
koffie of thee worden genuttigd.
Er worden ook alcoholische dranken geschonken. Na alle
inspanningen van de avond kan er lekker gekletst worden in een
ontspannen en gezellige sfeer. Om 23.30 uur sluit de bar.
De bartenders zijn allemaal vrijwilligers die de hele avond voor u
klaar staan en wij vragen u ze met respect te behandelen. Het is
een absolute must om de bar draaiende te houden, want alle
barinkomsten worden rechtstreeks gebruikt om de activiteiten op
financieel vlak te ondersteunen.
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Gebruik persoonlijke gegevens

In de website kunnen alleen leden contactgegevens zien van de
andere leden. Bij Mijn KGW kunt u zelf aangeven wat u wel en niet
van uw contactgegevens wil laten zien aan anderen leden van de
KGW. Dit kunt u zelf ten alle tijden wijzigen na inloggen met uw
gebruikersnaam en wachtwoord (via knop: bewerk profiel
onderin).
De KGW is vooral een vereniging, dus wij stellen het op prijs
wanneer u contact tussen leden mogelijk maakt via uw email en/of
telefoon.
De buitenwereld ziet de gegevens van leden nooit. Bank- en
betalings- gegevens e.d. worden ook aan leden nooit getoond.

Ruimtegebrek

Bij de KGW is een chronisch gebrek aan bergruimte, dus het is
vaak niet of zeer beperkt mogelijk om je materialen bij de
vereniging op te slaan.

Opening KGW op dagen met extreme
weersomstandigheden.

Ook in Nederland komen er wel eens extreme
weersomstandigheden voor. Bij code rood wordt iedereen
aangeraden om de deur niet uit te gaan en zeker niet de weg op te
gaan.
Cursisten kunnen simpel besluiten om niet te komen, maar onze
vrijwilligers maken vaak die beslissing uit verantwoordelijkheidsgevoel niet.
Omdat de veiligheid van al onze leden en vrijwilligers voorop
staat, heeft het bestuur daarom besloten het fort gesloten te
houden als in onze regio om 17.00 uur code rood gegeven wordt.

De vrijwilligers en het bestuur van de
KGW wensen u een Kreatief seizoen toe!
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