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1. De kunstenaar moet inwoner zijn van en/of zijn/haar atelier hebben in de
gemeente Albrandswaard.
2. Ballotage
De ballotagecommissie bestaat uit minimaal 3 professionele kunstenaars
vanuit de Kunstkring en/of van buiten de Kunstkring. Bezoeken worden met 3
kunstenaars afgelegd.
Criteria van de ballotagecommissie zijn:
- de kunstenaar moet over een eigen herkenbaar “handschrift “ beschikken
-

de kunstenaar moet in staat zijn om duidelijke keuzes te maken tussen goed
en minder goed werk en van het laatste ook afstand kunnen doen

-

de kunstenaar moet het door hem/haar gehanteerde materiaal technisch
beheersen

Aanmelden/inschrijven kan van juli t/m december. In januari/februari worden de
kunstenaars uitgenodigd om hun werk in te leveren of krijgen een atelierbezoek,
waarna de ballotagecommissie een onderbouwd oordeel zal geven.
In voorkomende gevallen zal een kunstenaar onder voorbehoud worden toegelaten
tot de kring. Dit gebeurt wanneer de commissie wil bewaken of de kunstenaar in de
goede richting is doorontwikkeld. Het werk van de betreffende kunstenaar wordt na
één jaar opnieuw geballoteerd. Hierbij zal de ballotagecommissie een definitief
besluit nemen.

Aanmeldingen na 1 januari worden een jaar later behandeld tenzij de ballotage
commissie besluit de aanmelding wel in behandeling te nemen.
Het besluit van de ballotagecommissie is onherroepelijk.
3. Nieuw lid van de Kunstkring
De kunstenaar wordt lid van de Stichting Kunstkring Albrandswaard.
De kunstenaar is op de hoogte gesteld van het huishoudelijk reglement, en
gaat hiermee akkoord
4. Niet geballoteerde en afgewezen kandidaten kunnen geen lid worden van de
Kunstkring.
5. Het is de kunstenaars NIET toegestaan om tijdens de evenementen werk ten
toon te stellen van andere kunstenaars die niet behoren tot de Kunstkring
6. Van de kunstenaars behorende tot de Kunstkring Albrandswaard wordt
verwacht:
- een jaarlijkse bijdrage van € 50,- te betalen binnen 30 dagen na ontvangst
factuur.
- het bijwonen van minimaal 3 bijeenkomsten per jaar.
- betrokkenheid, mede nieuwe initiatieven te ontwikkelen teneinde de
continuïteit van de Kunstkring te waarborgen.
- verplicht zich een taak op zich te nemen om de activiteiten van de Kunstkring
te bevorderen.
7. De kunstenaar dient zich te houden aan het protocol voor het inleveren van
foto’s/tekst voor de media en de folder.
8. Ieder lid van de Kunstkring is gerechtigd om in samenwerking met het bestuur
en/of andere deelnemende kunstenaars “gastexposanten” uit te nodigen.
Het lid is verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit en inhoudelijkheid van het
werk. Indien de beoogde gastexposant lid is van een andere Kunstkring of
professioneel als kunstenaar werkt behoeft de gast niet geballoteerd te
worden. In alle andere gevallen wordt de gastexposant geballoteerd.
9. Het bestuur heeft het recht om een aangemelde gastexposant alsnog af te
wijzen. De aanmelder/lid zorgt samen met het bestuur voor een geschikte
expositieruimte voor de gastexposant.
10. Gastexposanten betalen € 75,- per expositie mogelijkheid. Hiervoor ontvangen
zij een factuur van de Kunstkring.
11. Indien een gastexposant zichzelf aanmeldt bij de Kunstkring neemt het
bestuur het initiatief en wordt de gast geballoteerd en zorgt het bestuur voor
een expositie plek.

12. Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers zal er een besluit genomen
worden. Een gastexposant kan met één discipline maar 1 eenmalig exposeren.
13. Oud-leden
Dit zijn de kunstenaars die lid zijn van de Kunstkring maar niet meer in de gemeente
Albrandswaard wonen. Deze leden kunnen meedoen met de kunstroute onder de
voorwaarden:
- Lid blijven van de Kunstkring met alle verplichtingen die daar bijhoren
- Lidmaatschap betalen en actief deelnemen aan de Kunstkring
Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers aan de kunstroute in overleg met het
bestuur kijken of er plaats is om deel te kunnen nemen aan de kunstroute
Zelf een ruimte zoeken om tijdens de kunstroute te exposeren
14. Ex-leden
Dit zijn de kunstenaars die lid zijn geweest van de Kunstkring en zich aanmelden om
weer mee te doen met de kunstroute
Dit kan onder de voorwaarde dat de kunstenaar zich aanmeldt bij het bestuur,
Daarna wordt in overleg met de ballotagecommissie een beslissing genomen.
De kunstenaar dient bij goedkeuring opnieuw lid te worden van de Kunstkring met
alle verplichtingen die daar bij horen.

Oud- en ex- leden en gastexposanten kunnen zich aanmelden
van juli tot december.

De verantwoordelijkheden van het bestuur staan omschreven in de statuten van STICHTING
KUNSTKRING ALBRANDSWAAR dossiernummer 24438358 Kamer van Koophandel Rotterdam
26-06-2008

