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De nieuwe vereniging LVMN 
Woensdag 22 april was de oprichting van de nieuwe 
vereniging LVMN  (Lapidaristen Vereniging Midden 
Nederland) een feit. De voorzitter en penningmeester Bas 
en Maja togen naar de notaris in coronatijd en zetten hun 
handtekening onder de statuten. De zelfde dag werd de 
Vereniging ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Er 
hebben zich ruim 50 leden aangemeld.

We zouden heel graag met alle leden een gezellige 
bijeenkomst willen hebben om dit te vieren, maar helaas 
is dit in coronatijd niet mogelijk. 

Wel hebben we als bestuur ons gebogen over de plannen 
voor het komend seizoen. Als de verruiming van de 
maatregelen per 1 juli doorgaat, zoals 6 mei aangekondigd, 
dan kunnen we in augustus zomeractiviteiten plannen en in 
september starten met de activiteiten van het seizoen. We 
hebben inmiddels een geschikte ruimte gevonden voor 
onze vereniging. Meer informatie hierover volgt. 
Hieronder de plannen! 

Vakantieslijpen en smeden 

Van begin augustus tot medio september kunnen leden 
deelnemen aan losse lessen smeden en slijpen. Een rooster 
van de dagdelen wordt gemaakt en gemaild aan alle leden, 
zodat ieder zich per les van tevoren kan aanmelden bij de 
desbetreffende smeed- of slijpleider. Bas, Elly,  Jan Geelen 
en Jan van den Berg hebben zich al aangemeld om de lessen 
te verzorgen.
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Oproep aan de nieuwe 
leden! 

• Velen van jullie hebben zich al 
aangemeld als lid van de 
nieuwe vereniging. Als het er 
nog niet van is gekomen of je 
het inschrijfformulier kwijt bent, 
mail dan even naar het 
secretariaat, dan ontvang je 
een nieuw inschrijfformulier 
per ommegaande. 

• We hebben veel materiaal 
ingeleverd bij de NLC, omdat 
dat statutair eigendom van de 
landelijke vereniging was. Zijn 
er leden die gereedschap of 
werkmateriaal over hebben dat 
we mogen gebruiken als we 
weer starten met de 
activiteiten? Graag opgeven bij 
het secretariaat (zie mailadres 
in de voetnoot!) 

• Zijn er leden die het leuk 
vinden om slijpleider of 
smeedleider te worden of ken 
je iemand die het leuk zou 
vinden dat te doen? Ook graag 
opgeven bij het secretariaat. 

Lapidaristen Vereniging 
Midden Nederland
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Het nieuwe seizoen vanaf september 

Half september 2020 begint het nieuwe seizoen, waarvoor 
we weer een rooster gaan maken voor smeden en slijpen. En 
Elly gaat, ondanks haar verhuizing naar Almelo, op zaterdag 
door met haar kralengroep! 
Het rooster met inschrijfformulieren wordt in juni naar alle 
leden gemaild. Iedereen kan zich dan inschrijven voor een of 
meer cursussen op zijn of haar voorkeursdagdeel. 
In verband met de corona maatregelen gaan we in kleinere 
groepen van acht personen werken. Om toch zoveel 
mogelijk leden de gelegenheid te bieden om te slijpen en 
smeden, zullen we op de middagen twee groepen (1 in de 
voormiddag en 1 in de namiddag) plannen en op de avonden 
1 groep. 

Workshops en excursies 

Als in het najaar de maatregelen ivm corona het toelaten, 
zullen we in het najaar, in samenspraak met de vrijwilligers,  
ook weer starten met de workshops en een excursie. Daar 
wordt in de volgende nieuwsbrief nader over bericht.

De mineralenbeurs 

We willen uiteraard dit jaar ook heel graag de 
mineralenbeurs organiseren. Dat vergt veel uitzoekwerk wat 
betreft mogelijkheden in tijden van corona. Jan Geelen en 
Bas zijn druk bezig met het opstellen van een corona 
protocol voor een veilige werkwijze voor de standhouders, 
bezoekers en onze vrijwilligers. We zullen jullie op de 
hoogte stellen, zodra we weten wanneer de beurs plaats kan 
vinden. Daarvoor hebben we ook weer, net als vorige jaren, 
vrijwilligers nodig. Dus als je zin en tijd hebt, kan je dit al 
melden bij het secretariaat. 

De website 

Uiteraard komt er een website van de nieuwe vereniging. 
Ook daar zijn we hard mee bezig! Meer informatie hierover 
volgt.

Het nieuwe logo 
En een nieuwe vereniging heeft uiteraard ook een nieuw 
logo nodig. Het Bergkristal staat voor al onze slijp- en 
smeedlocaties door de jaren heen. Deze naam werd 31 jaar 
geleden door de oprichters Sanny en Renate Flink gegeven 
aan ons toenmalig onderkomen. Het Bergkristal blijft 
daarom centraal staan in onze nieuwe vereniging.
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Prijzen 

• We hebben de prijzen voor de 
cursussen iets moeten verhogen 
vanwege alle aanloopkosten en 
overige kosten die we door het 
jaar heen extra moeten maken. 
De cursussen van 15 à 16 lessen 
die in het najaar gaan starten 
gaan 150 euro kosten 

• Een incidentele smeed- of 
slijples kost 11 euro. Graag 
tijdens de les gepast betalen! 

• Het lidmaatschapsgeld stellen 
we vanwege de aanloopkosten  
voor dit jaar op 25 euro. Voor 
2021 is het eveneens 25 euro. 
Binnenkort versturen we daar 
een brief over naar alle leden 

Diensten 
Gaatje boren          €  1,00 

Grote zaag per snede      €  2,00 

Losse les slijpen/smeden  € 11,00 

Figuurzaagjes       €  1,60 

Schuurpapier       €  0,60 

Nieuwe bankrekening 
Het nieuwe rekeningnummer van 
de nieuwe vereniging LVMN is: 

NL 29 RABO 0354 6087 38      
t.n.v. Lapidaristen Vereniging 
Midden Nederland  te De Bilt 

Registreer dit nummer graag in je 
bankadresboek, zodat er geen 
geld per ongeluk naar een andere 
vereniging gaat. 
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