Op zoek naar een nieuw atelier voor de toets
de toets: een unieke vereniging in Zeist
de toets, in 1974 gestart, is een bloeiende vereniging van ca. 100 schilders en tekenaars. Bij de toets vinden beginnende maar ook (semi-) professionele
kunstenaars de ruimte om zich te ontwikkelen en om elkaar te ontmoeten.
Sinds 2007 maakt de toets gebruik van een gezamenlijk atelier op het terrein van De Fraters van Utrecht en de PGGM. Het atelier bevindt zich in het
gebouw waar voorheen de schildersschool van de Fraters was gehuisvest. Vóór 2007 werd achtereenvolgens geschilderd in de Boskapel, aan de Graaf
Adolflaan en aan de Laan van Vollenhove.
Per 1 januari 2021 verkopen de Fraters vanwege hun vergevorderde leeftijd hun onroerend goed. Het atelier van de toets moet plaatsmaken voor
nieuwbouw. Om die reden zijn wij op zoek naar een nieuw atelier.
de toets is in zijn bijna 50-jarig bestaan uitgegroeid tot een begrip in het culturele en sociale leven van Zeist. Door middel van exposities, deelname aan
kunstmarkten en andere culturele evenementen in Zeist, presenteert de toets zich voortdurend aan de Zeister bevolking, laat daarmee zien wat de waarde
van kunst is en nodigt eenieder die actief bezig is met tekenen en schilderen uit om lid te worden ongeacht zijn of haar niveau. de toets combineert de
artistieke ontwikkeling van zijn leden met het mogelijk maken van ontmoeting in het eigen atelier.
de toets stelt zich bewust open voor kunstenaars van alle niveaus, van beginnend tot (semi-) professioneel en hanteert daarbij geen systeem van
ballotage.
de toets onderscheidt zich van andere kunstenaarsverenigingen en –collectieven door het eigen, gezamenlijk atelier waar samen geschilderd wordt, waar
kunstavonden en workshops worden georganiseerd en waar de leden elkaar kunnen ontmoeten. de toets is hierdoor uniek in Zeist en omgeving.
de toets onderhoudt actieve contacten met andere kunstenaarsverenigingen in Zeist, verenigd in het Platform Beeldende Kunst, met organisaties als het
KunstenHuis en met de gemeente.
In dit document leest u meer over de toets, de activiteiten en de wensen ten aanzien van een nieuw atelier.

Maatschappelijke en sociale functie van de toets
In onze doelstellingen staat o.a. dat wij “de drempel tot deelname zo laag mogelijk houden door een lage lidmaatschapsprijs en het diverse
aanbod zodat zoveel mogelijk mensen op hun eigen niveau plezier kunnen beleven aan tekenen en schilderen”.
Ons ledenbestand is dan ook zeer divers, veelal mensen boven de 50 maar wel uit alle lagen van de bevolking. Iedereen is welkom en zo
nodig treffen we een betalingsregeling om deel te kunnen nemen. De huidige contributie is €245,- per jaar, wat zeer weinig is in vergelijking
met wat andere organisaties vragen. Een cursus van 15 lessen van twee uur kost elders, afhankelijk van de lesgevende kunstenaar, al snel
€ 300,-.
Instappen kan op elk niveau. Wij verwachten dat een nieuw lid basiskennis heeft van tekenen en schilderen en dan zelf met behulp van de
andere leden en/of de begeleidende kunstenaars aan het werk kan.
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leden wegwijs worden gemaakt en sociaal integreren
Ledenaantal de toets
in de vereniging. Wij weten wanneer nieuwe leden voor de eerste keer komen. We zorgen
er dan voor dat ze welkom worden geheten door de andere leden. Belangstellenden
Het aantal leden van de toets is jarenlang
mogen bij wijze van kennismaking tweemaal aan een sessie deelnemen voordat ze
redelijk stabiel geweest: rond de 100 bij de
besluiten om lid te worden
telling van januari.
In Zeist nemen wij actief deel aan allerlei evenementen. de toets is jaarlijks te vinden op
de Walkartmarkt, de Dag der Kunsten, de Historische Doedag en de Kunstroute.
Bij de Walkartmarkt organiseren we een “toetsstraatje” waar een aantal leden van de
toets, elk in hun eigen kraam staan om hun werk te tonen aan het publiek. de toets geeft
zo aan een bloeiende en actieve vereniging te zijn.
Bij de Dag der Kunsten presenteren we onszelf al schilderend, mogelijk onder begeleiding
van één van onze gastdocenten en veelal met een model.
Bij de Historische Doedag is het juist de bedoeling dat we het publiek laten schilderen. We
nemen schildersezels en materialen mee. Elke keer weer blijkt de interesse groot, zowel bij
kinderen als volwassenen.
Tijdens de Kunstroute tonen we in ons atelier werk van de leden, zodat bezoekers kunnen
zien dat je niet altijd een bekend kunstenaar hoeft te zijn en dat plezier in het schilderen
het belangrijkste is.
Bij al deze gelegenheden willen we de inwoners van Zeist e.o. kennis laten maken met
onze vereniging, ze informeren en enthousiast maken.

Een korte terugblik geeft het volgende beeld:
2010
100 leden
2011
104 leden
2012
101 leden
2013
97 leden
2014
94 leden
2015
99 leden
2016
99 leden
2017
89 leden
2018
98 leden
2019
103 leden
2020
112 leden
Om weer boven de 100 leden te komen, is in
2017 actief begonnen met het werven van
leden. Dit heeft geleid tot 112 leden in 2020, in
januari 2021 blijft het ledental net boven de
100, ondanks de opzeggingen vanwege de
coronacrisis
Ons streven is om het ledenaantal tussen 100
en 110 te houden. Gezien de ontwikkeling in
het ledenaantal in de afgelopen jaren, hebben
we er vertrouwen in dat het ledenaantal weer
gaat groeien als we het ergste van de
coronacrisis achter de rug hebben.
In onze ledenwerving proberen we ook een
verjonging van ons ledenbestand tot stand te
brengen, hetgeen de laatste jaren redelijk is
gelukt.

Een nieuw atelier voor de toets
Om een indruk te geven van wat wij zoeken, geven we hieronder een
beschrijving van de indeling en de faciliteiten in ons huidige atelier:
Oppervlakte 107 m2 (14,5 m x 7,40 m)
Grote dubbele spoelbakken om kwasten te reinigen
Bar/keuken:
Aanrecht plus bovenkastjes
4 kasten voor serviesgoed, schoonmaakartikelen en voorraad koffie, thee etc.
Staande losse kast voor tijdschriften e.d.
Verplaatsbaar podium
1 wand met ramen op het zuidoosten
TL- verlichting boven het gehele atelier
Spotjes boven podium
Verwarming
Koelkast
Grote tafel met snijapparaat voor papier/karton
Meubilair:
Barkrukken
Stoelen
Tafels
25 ezels, aantal schootezels, tekenborden en “achterplanken” voor op de ezels
Gang: 14.50 x 1.85 m
Omkleedruimte modellen
Grote kasten voor rekwisieten, 2 toiletten
Bergruimte voor stoelen.
Gebruik van grote bergruimte van de fraters voor groot PR-materiaal e.d.
Parkeerruimte voor ca. 13 auto's
Mogelijkheid voor stallen van fietsen
Buitenverlichting met bewegingsmelders

Onze wensen t.a.v. nieuw atelier:
Minstens zoals hiernaast vermeld
Echter minimale oppervlakte atelier ruimte 120 m2
Daglicht en mogelijkheid voor het aanbrengen van goede
verlichting
WIFI
In of aan de rand van Zeist
Begane grond
Goede bereikbaarheid, ook met openbaar vervoer
Vrij parkeren

Activiteiten de toets
Met een ledenaantal van ongeveer 110 is de toets in staat het volgende te organiseren.

Schildersessies en “open atelier”
Elke week, de schoolvakanties uitgezonderd, zijn er zeven sessies
van twee uur begeleid door zeven verschillende erkende
academisch geschoolde kunstenaars. Zij geven geen les maar
begeleiden de leden in het maken van hun werk; de toets is geen
cursusinstituut.
De sessies volgen een vast patroon dat elke vier weken terugkeert.
Week 1 is er elke sessie een naaktmodel, week 2 een stilleven,
week 3 een gekleed model (of portret) en week 4 wordt ingevuld met
een idee van de begeleidend kunstenaar en/of de mogelijkheid een
van de werken uit de voorgaande drie weken verder uit te werken.
Naast deze sessies met begeleiding is er drie keer per week een
“open atelier” waar gewerkt wordt zonder begeleiding en opdracht.
De leden die daar komen schilderen aan een eigen opzet en geven
elkaar feedback aan het einde van de sessie.
Met dit weekprogramma hebben de leden volop keuze voor wat
betreft de begeleidend kunstenaar en het onderwerp. Ook met dit
weekprogramma onderscheidt de toets zich van andere
kunstenaarsverenigingen.
Tot aan de coronatijd had de toets geen inschrijfsysteem. Elk lid
kon komen wanneer en zo vaak als het hem/haar uitkwam. De
bezetting van een sessie lag tussen de 8 en de 20 leden,
afhankelijk van het onderwerp, de begeleidend kunstenaar, het
weer etc.
Vanaf maart tot 1 juli 2020 is het atelier vanwege de
coronamaatregelen dicht geweest en hebben de begeleidend
kunstenaars online de leden begeleid. Er was geen “open
atelier”. Vanaf 1 juli geldt een coronaprotocol wat onder meer
betekent dat we met maximaal elf leden gezamenlijk kunnen
schilderen. Omdat hiermee het atelierbezoek door de leden
beperkt is, werken we met een inschrijfsysteem waarin ieder
lid zich voor maximaal drie sessies per week kan inschrijven.
Vanaf 14 december 2020 is ons atelier helaas weer gesloten.

Schema schildersessies
Ochtend
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9.30-12.00
10.00-12.00

Middag
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Avond
19.30-22.00
20.00-22.00
20.00-22.00
19.30-22.00

op maandagavond, dinsdagochtend en donderdagavond “open atelier”

Activiteiten de toets
Workshops
Een aantal keren per jaar worden er
workshops georganiseerd over
onderwerpen die aansluiten bij de
wensen en behoeften van de leden.
Een enquête uit 2018 gaf aan dat er
behoefte is aan workshops
portretschilderen, experimentele
technieken en het abstraheren van
landschappen.
Deze workshops worden gegeven
door de kunstenaars die ook de
sessies begeleiden of door andere
gastdocenten. Voor het volgen van de
workshops betalen de leden een extra
vergoeding.
De workshops worden gegeven in het
atelier op de nog vrije dagdelen.
Helaas hebben we in 2020 geen
workshops kunnen organiseren.

Gangexpositie
De gang bij het atelier biedt leden de gelegenheid om meer
werk te tonen aan de andere leden.
Leden kunnen zich inschrijven voor een twee maandelijkse
expositie van hun werk in de gang.
Buiten schilderen
In de maanden juli en augustus organiseren we het
buiten schilderen. Op vaak schitterende locaties
komen tussen de 15 en 25 leden wekelijks op
woensdagochtend bij elkaar om te schilderen.

Kunstavonden
Negen keer per jaar, op de laatste vrijdagavond van
de maand organiseert de toets een kunstavond.
Deze avonden waarop ook introducés welkom zijn,
kennen een gevarieerde invulling: een gastspreker
wordt uitgenodigd om een onderwerp of aspect uit de
kunst uit te diepen; er wordt een film over een
kunstenaar getoond worden of we bespreken een
bepaalde stroming of kunstenaar.
Twee van de negen kunstavonden zijn “appreciatieavonden”. Elk lid mag een eigen werk meenemen dat
besproken wordt. Eenmaal per jaar gebeurt dit door
de leden van de toets zelf en eenmaal per jaar
nodigen we een kunstenaar van buiten de vereniging
om dit te doen. Tijdens de borrel na afloop wordt
geanimeerd nagepraat. De kunstavonden worden
druk bezocht en erg gewaardeerd. In 2020 zijn de
kunstavonden na februari vanwege corona
geannuleerd.

Activiteiten de toets
Jaarlijkse expositie
de toets organiseert
jaarlijks een grote
expositie waarbij elk lid
een werk kan
exposeren. Ook op
deze manier
presenteren we ons
aan de inwoners van
Zeist.

De Sneltoets en de toetssteen
Maandelijks ontvangen de leden de digitale
nieuwsbrief “de Sneltoets” via email. Hierin
worden actuele zaken over het atelier,
kunstavonden, exposities van leden, etc
meegedeeld.
Driemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad de
“toetssteen” dat de leden per post wordt
toegezonden. Hierin staan artikelen en foto’s over
exposities, kunstenaars, stromingen etc.

Vernieuwingsactiviteiten
de Toets is constant op zoek naar vernieuwing van
de activiteiten. Hoewel de unieke formule van de
toets hogelijk wordt gewaardeerd door de leden
willen we de toets aantrekkelijk houden voor de
huidige, maar zeker ook voor nieuwe leden, door
continu op zoek te gaan naar vernieuwing en
verbetering.
In de afgelopen jaren zijn de volgende vernieuwingen
ingezet:
• De begeleidend kunstenaars kiezen in de
maanden april en november een eigen thema,
aan de hand waarvan ze hun schildersessies
inrichten.
• Bij de organisatie van workshops en
kunstavonden wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij deze thema’s. Voor de
programmering van deze activiteiten zijn
speciale commissies ingesteld.
• Vanaf 2021 zal ook met achtergrondartikelen,
verwijzingen naar relevante exposities,
websites etc. een verbinding worden gelegd
met de thema’s in de sessies.
• Gezamenlijk bezoek aan exposities.
Op deze manier willen we de
leden de mogelijkheid geven
om verdieping aan te brengen
in hun eigen werk.
Alweer vanwege de
coronacrisis zijn deze
activiteiten in 2020 stil komen
te liggen. In 2021 willen we
deze activiteiten weer
oppakken.

Voor meer informatie en reacties:
Hans Doortmont (bestuurslid, beheer atelier): 06 - 40011879
Erie Merkus (voorzitter): 06 – 12599584
info@detoets.nl
www.detoets.nl

