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1 Professionele en amateur kunstenaars kunnen lid worden.
2 Door middel van exposities, cursussen en/of workshops en museumbezoek worden de
contacten tussen de leden onderling gestimuleerd en men inspireert elkaar.
Er wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke werkruimte.
3 Er worden minimaal twee ledenvergaderingen per jaar gehouden, in ieder geval één in
het voorjaar en één in het najaar. Er wordt verwacht dat de leden hierbij aanwezig zijn.
4 Er zijn (zo nodig) twee ballotagevergaderingen,waarop er wordt gestemd over de
toegang van aspirant-leden tot de vereniging. Ook bij deze vergaderingen wordt van
de leden verwacht dat zij aanwezig zijn. Zij vormen samen de ballotagecommissie.
Aspirant-leden tonen op deze vergaderingen hun werk en worden toegelaten na het
verkrijgen van een meerderheid (de helft + één) van de door de aanwezige leden
uitgebrachte stemmen.
Voor de ballotage wordt aan het aspirant-lid de ballotage criteria opgestuurd, die
zichtbaar moeten zijn in zijn of haar werk.
Verder ontvangt het aspirant-lid ook een vragenlijst die ingevuld moet worden en bij
het inleveren van de werken moet worden afgegeven aan de commissie.
Hierdoor kan de vergadering door middel van deze uitgebreide motivatie bewuster tot
stemming overgaan.
Het stemmen gebeurt schriftelijk en anoniem.
5 Behalve van het bestuur, wordt er ook van de leden verwacht dat zij mede actief zijn
bij het voorbereiden en inrichten van exposities en tijdens de exposities.
6 De vereniging heeft tot doel kunstuitingen op een hoger niveau te brengen, dit kan
slechts als de leden actief scheppend bezig zijn.
Op exposities wordt derhalve verwacht dat de deelnemende exposant zoveel mogelijk
recent werk inlevert.
7 Over het algemeen organiseert de vereniging twee exposities per jaar. Soms is er een
mogelijkheid voor een derde expositie.
8 De vereniging heeft een gekozen bestuur bestaande uit tenminste een voorzitter,
Een secretaris en een penningmeester.
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