HUISHOUDELIJK REGLEMENT KUNSTCOLLECTIEF DRONTEN
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar met ingang van de eerste van
de maand nadat het lid is toegelaten. Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend
per einde van een lidmaatschapsjaar en moet 1 maand, voorafgaand aan de beëindiging,
schriftelijk, of per e-mail (secretaris@kunstcollectiefdronten.nl) aan het dagelijks bestuur
worden meegedeeld. Het d.b. wordt vertegenwoordigd door de voorzitter, secretaris en de
penningmeester.

Lidmaatschap:
Toelating.
01: Het aspirant-lid dient een schriftelijke aanmelding, volgens een door het a.b. vastgesteld
formulier in te dienen en het door het a.b. vastgestelde inschrijfgeld te betalen.
02: De inhoud van het aanmeldingsformulier is zodanig, dat bij juiste invulling kan blijken dat
het aspirant-lid de doelstellingen van het Kunstcollectief ondersteunt en aan de activiteiten
van het Kunstcollectief wil deelnemen.
03: Het d.b. heeft de bevoegdheid om het aspirant-lid te horen, alvorens tot toelating te
besluiten.
04: Ingeval aannemelijk is dat het aspirant-lid de doelstellingen van het Kunstcollectief
ondersteunt en aan de activiteiten van het Kunstcollectief wil en kan deelnemen, wordt
hij/zij als lid toegelaten.
05: Het d.b. beslist binnen 2 maanden op een toelatings-aanmelding. De beslissing wordt de
betrokkene onverwijld schriftelijk meegedeeld. Alle beslissingen op toelatingsaanvragen
worden door het d.b. aan het a.b. gemeld.
06: Een afwijzende beslissing dient gemotiveerd te zijn. Tegen deze beslissing kan binnen 2
maanden bezwaar worden gemaakt bij het a.b. Het a.b. deelt zijn besluit op dit bezwaar
binnen 2 maanden schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene mee.
07: Het a.b. kan op grond van capaciteitsoverwegingen voor bepaalde tijd een toelatingsstop
instellen. In dat geval legt het d.b. een wachtlijst aan, die, zodra er ruimte is, in volgorde van
aanmelding wordt afgehandeld.

Rechten en plichten van het lid.
01: Het lid is hij/zij, die als zodanig door het d.b. is toegelaten en, de door het a.b. vast te
stellen verschuldigde bijdrage voor het lidmaatschap, heeft betaald. (per automatische
incasso per maand vooraf, of éénmalig per jaar ineens.
02: Het lid heeft, met in acht name van de uitvoeringsreglementen, recht op deelname aan
de algemene activiteiten van het Kunstcollectief.
03: Gedurende de openingstijden van het Kunstcollectief-atelier, bij officiële gelegenheden
en bij openingen van tentoonstellingen, heeft het lid recht op toegang tot het
Kunstcollectief-atelier.
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04: Het lid heeft recht van introductie volgens het door het a.b. op te stellen regels.
05: Het lid en zijn/haar introducé (introducés) dienen zich in het Kunstcollectief-atelier te
gedragen volgens de regels van het a.b., c.q. de beheerscommissie en voorts volgens de
aanwijzingen van de leden van het a.b. en/of de beheerscommissie.
06: Het lid dient de door het a.b. vast te stellen maandelijkse/jaarlijkse bijdrage vooruit via
automatische incasso te voldoen.

Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
01: door overlijden;
02: bij wanbetaling;
03: door faillissement of curatelestelling van het lid;
04: door royement;
05: door opzegging van het lid. Dit kan slecht schriftelijk plaats vinden met in achtneming
van een maandtermijn;
06: door ontbinding van het Kunstcollectief;

Royement van een lid is mogelijk, indien:
09: de betrokkene handelt in strijd met de statuten, dit reglement of de daarop gebaseerde
reglementen en/of besluiten en/of zich niet houdt aan de aanwijzingen van het a.b., het d.b.
of commissievoorzitters;
10: zich zodanig gedraagt, dat aan het Kunstcollectief schade, al dan niet van ideële aard,
wordt toegebracht.
11: Het d.b. besluit tot royement. Een dergelijk besluit wordt het betrokken lid zo snel
mogelijk, schriftelijk en gemotiveerd, meegedeeld. Alle rechten van het betrokken lid
vervallen vanaf het moment van deze mededeling. Een royementsbesluit wordt door het
d.b. aan het a.b. gemeld.
12: Tegen een royementsbesluit kan binnen 2 maanden bezwaar worden gemaakt bij het
a.b. Het a.b. deelt zijn beslissing op dit bezwaar binnen 2 maanden schriftelijk en
gemotiveerd aan het betrokken lid mee.

Overige deelnemers.
01: Als donateur wordt hij/zij aangemerkt, die een minimum bijdrage vanaf € 100,00
per jaar voldoet.
02: Donateurs ontvangen die informatie die ook aan leden wordt verstrekt en hebben
gedurende openingstijden toegang tot het kunstcollectief atelier. Een donateur heeft het
recht om, tegen gereduceerd tarief, mee te doen aan door het Kunstcollectief
georganiseerde activiteiten (25% korting). Een donateur zal zich moeten legitimeren door
middel van een door het Kunstcollectief verstrekt pasje.
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03: Het a.b. kan personen voor bijzondere verdiensten t.a.v. het Kunstcollectief een
ere-lidmaatschap toekennen. Zij worden vrijgesteld van contributie.
04: Ere-leden ontvangen die informatie, die ook aan leden wordt verstrekt en hebben
gedurende openingstijden toegang tot het Kunstcollectief-atelier.
Ereleden hebben geen medezeggenschap en/of bestuurlijke invloed.

Contributie.
De contributie bedraagt €20,00 per maand of € 240,00 per jaar en dient elke maand (of elk
jaar bij € 240,00) vooraf per automatische incasso te worden betaald. De contributie wordt
jaarlijks bijgesteld, afhankelijk van de werkelijke kosten van de te betalen verplichtingen en
onder aftrek van inkomsten.

Rooster van aftreden bestuur.
Bestuursleden worden telkens in de voorjaarsvergadering benoemd voor een termijn van 3
jaar. Bij eventuele tussentijdse vervanging blijft onderstaand rooster van kracht,
Aftredend zijn in:
2023: voorzitter en bestuurslid 1
2024: secretaris en bestuurslid 2
2025: penningmeester en bestuurslid 3
2026: voorzitter en bestuurslid 1
2027: secretaris en bestuurslid 2
enz.

Activiteiten en gebruik atelier/expositieruimte.
Zie bijlage: Gebruik expositieruimte.

