
 

Huishoudelijk reglement van kunstvereniging Galerie Dronten 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, het eerste jaar is een verlengd 

boekjaar dat sluit op 31 december 2023. 

Bestuur: 

1. Het bestuur en de leden vergaderen minimaal 3 keer per jaar. Voorjaar, najaar en de 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

2. Afzonderlijke bestuursleden hebben zitting in de desbetreffende  commissies, dit om de 

onderlinge communicatie en coördinatie te optimaliseren. 

3. Het bestuur draagt zorg voor externe betrekking met gemeente, bedrijfsleven en de pers. 

4. Fondsenwerving is de eindverantwoordelijkheid van bestuur. 

5. Leden zijn pro actief om de doelstellingen van de vereniging uit te dragen binnen hun 

netwerken en relaties. 

6. In voorkomende gevallen zal het bestuur een vergadering organiseren indien raadpleging of 

goedkeuring door leden gewenst is. 

 

Lidmaatschap: 

1. Het lidmaatschap wordt schriftelijk bevestigd door het aanmeldingsformulier 

2. Het lidmaatschap wordt bij aanvang aangegaan voor een volledig kalenderjaar. 

3. Na het eerste jaar kan het lidmaatschap worden beëindigd met een opzegtermijn van twee 

maanden. 

4.  Leden die de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt betalen 50% van de contributie 

5. Het bestuur zal gemotiveerd moeten aangeven wanneer een lidmaatschap wordt geweigerd. 

6. De contributie bedraagt € 240,- per jaar. Deze contributie betreft het eerste jaar van het 

lidmaatschap ongeacht het tijdstip van aanmelding, De contributie voor het daarop volgend 

jaar wordt door de algemene ledenvergadering jaarlijks vastgesteld. 

 

Rechten en plichten van de leden. 

1. Ieder lid heeft een actieve deelname bij  te organiseren activiteiten, doelstelling van de 

vereniging is dan ook van en voor de leden, allen kunstliefhebbers in Dronten e.o. 

2. Indien een lid van de vereniging geen actieve deelname wil of kan doen betaalt dit lid een 

hogere contributie van € 30,- per maand (€ 360,- per jaar) en 30% premie afdracht aan de 

vereniging bij verkoop van een kunstobject. 

3. Voor de communicatie tussen de leden zal een nieuwsbrief worden verzorgd, deze 

nieuwsbrief voorziet in actuele informatie over activiteiten, planningen, commissies  en 

ledennieuws. 



4. Een viertal commissies zijn actief binnen de vereniging, t.w.: 

Inrichting/kwaliteit/bezettingsplanning van exposities, Huisvesting en techniek, 

Activiteiten/kunstmarkten en website/facebook/nieuwsbrief. 

5. Alle leden met de leeftijd van meer dan 25 jaren delen actief hun kennis en ervaring op het 

gebied van “kunst maken” met de jongeren van onder de 25 jaar, elk op hun eigen 

specialiteit en individuele belevingen. 

6. Bij een tijdelijke of permanente expositie verzorgen de leden een planning voor de bezetting 

van deze expositie als gastheer/gastvrouw. 

7. Leden betalen 20% premie aan de vereniging voor alle op tijdelijke of permanente exposities 

verkochte kunstwerken. 

8. Voor niet leden zijn afwijkende vergoedingen en verkooppremie van toepassing tijdens door 

de vereniging te organiseren evenementen. 

9. Een actieve deelname van de leden wordt verwacht bij de promotie van de vereniging en de 

presentaties bij het onderwijs en bedrijfsleven. 

10. Alle leden hebben volledige eigen verantwoordelijkheid voor activiteiten tijdens exposities 

en hun kunstwerken. 

11. Kunstvereniging Galerie Dronten is niet verantwoordelijk voor schades aan kunstwerken en 

schades aan derden tijdens manifestaties en exposities. 

Afspraken/gedragsregels bij exposities. 

1. Bij een permanente expositie worden als uitgangspunt maximaal 3 werken aangeleverd voor 

werken aan de wand. 3D objecten/sieraden afhankelijk van grootte en naar behoefte van de 

inrichtingscommissie. 

2. Het streven van de vereniging is er op gericht dat elk kwartaal de expositie wordt voorzien 

van nieuw werk. Belangrijk uitgangspunt is daarbij de aantrekkelijkheid van de expositie voor 

het geïnteresseerde publiek. 

3. De kwaliteit van de werken zal worden beoordeeld door de inrichtingscommissie, met name 

de kwaliteit van de uitvoering is een belangrijk criterium, de inhoud is voorbehouden aan het 

lid/kunstenaar. 

4. De vereniging gaat actief werken van de leden aanbieden voor een tijdelijke expositie bij 

bedrijfsleven/winkelbedrijven/gemeente en nader te onderzoeken mogelijkheden. 

5. Door goedkeuring van de leden zal wanneer dit mogelijk is ook werken worden 

tentoongesteld van niet leden, dit uiteraard tegen hogere tarieven dan de eigen leden.  
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