
Schildersclub D’n Zolder  
 

Het doel van de club is het beoefenen van creatief tekenen en 
schilderen. U bepaalt zelf of u gaat aquarelleren, olieverven, tekenen 
etc. en wat u gaat doen (landschap, bloemen, abstract). Het amateur 
schilderen is niet alleen een aangelegenheid gebleven van alleen maar Zeelanders. Van het huidige 
ledenbestand komen velen uit de verre omtrek. Tijdens het schilderen wordt in de pauze, kosteloos, 
koffie en thee aangeboden. 
 

Openingstijden:  

Maandag:  13.00 – 16.00 uur 
Dinsdag:  10.00 – 16.00 uur 
Woensdagavond: 19.30 – 22.00 uur 
Donderdagavond: 19.30 – 22.00 uur    
 

Contributie  

De contributie is € 140,00 per jaar, te betalen in januari, over te maken op: NL81 RABO 015 951 9268 
Als in de 4e maand niet betaald is, volgt er een boete van € 2,50  
 

Schildersmaterialen  
Er kan gebruik worden gemaakt van schildersezels, tafels, borden enz. Er is ook 
de mogelijkheid van kopen van kaarten en doekjes, meer info op D’n Zolder. 
 

Opzegtermijn lidmaatschap  
In principe ben je lid van 1 januari t/m 31 december. Je lidmaatschap kan 
opgezegd worden vóór 1 december.  
 

Nieuwe leden  
Kent u iemand die ook lid wil worden van de Schildersclub! Vier keer mag men gratis proefdraaien 
voordat men zich definitief aanmeldt. Laat hem of haar na de proefperiode een aanmeldformulier 
invullen (te verkrijgen op D'n Zolder.) Vanaf de maand dat iemand zich definitief aanmeldt gaat de 
contributie in (naar rato). 
 

Eigen risico 
Voor alle spullen en materialen die van u zelf zijn en die u op D'n Zolder achterlaat, geldt een eigen 
risico. (Ook voor uw kunstwerken.) 
 

Exposities  
Eenmaal per 2 jaar wordt er een expositie georganiseerd waar iedere 
deelnemer/ster van de club enkele werken kan tonen. Voor het realiseren van 
de expositie wordt medewerking van de leden verzocht met bv. opbouwen, 
schilderijen ophangen etc. 
 

Begeleiding bij schildersactiviteiten  
Op elke dag/avond zijn er vaak meerdere leden aanwezig die al gevorderd 
zijn in hun ontwikkeling van de schilderkunst, deze leden zullen u graag 

helpen bij het beoefenen van uw vaardigheden. Ook worden er diverse workshops/lessen gegeven deze 
worden op het informatiebord aangegeven. Ook niet leden kunnen hier aan meedoen, voor leden geld 
een reductie van de kosten voor de workshop. 
Meer info zie onze website www.schildersclubdenzolder.nl of op onze Facebookpagina. 
 

Ideeën en wensen  
Hebt u nog ideeën, wensen en of vragen dan horen wij dat graag van u. Verder hopen wij dat u veel 
plezierige en gezellige uurtjes zult hebben op "D'n Zolder". 
 

Graag tot ziens, 
Zeeland, juni 2021. 

Adres:  
De Vlashoeve, Puttelaar 37, 5411 AA Zeeland  
Website: www.schildersclubdenzolder.nl  
E-mail: info@schildersclubdenzolder.nl en 
  schildersclubdenzolder@gmail.com 
 

http://www.schildersclubdenzolder.nl/

