Kunstenaars van het Statenkwartier
Huishoudelijk reglement
Lidmaatschap
De kunstenaars van het Statenkwartier, verder te noemen KS, vormen een
netwerkorganisatie, waaraan kunstenaars deelnemen die wonen en/of werkzaam zijn in het
Statenkwartier. Dit kunnen zowel professionals als serieuze kunstbeoefenaars zijn.

Inzet
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de groep, de ledenvergadering
bijwonen en in voorkomende gevallen bijdragen aan het organiseren en/of begeleiden van
activiteiten, zoals de kunstroute, en een presentatie geven over hun werk.

Doelstelling
• Het organiseren van kunstevenementen
• Het bevorderen van het onderlinge contact
• Het onder de aandacht brengen van kunstuitingen in de wijk
• Het uitwisselen van kennis en ervaring.
• Het organiseren van een twee jaarlijkse kunstroute
Deelname aan deze Kunstroute is alleen mogelijk na een halfjaar actief lidmaatschap.
Bestuur
Er is een bestuur dat wordt gevormd uit de deelnemers. Het bestaat uit een voorzitter, een
secretaris/notulist en een penningmeester. Daarnaast is er o.a. een websitebeheerder, een
organisator van lezingen en een beheerder van het “smoelenboek”. Voor het organiseren
van de kunstroute is er een aparte werkgroep.
Ledenvergadering
Er vindt tweemaal per jaar een algemene vergadering plaats waarvoor de deelnemers bijeen
komen.
Bijdragen
De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage van 25 euro. Hiervan worden de kosten
betaald van de vergaderingen, de administratie, het beheer van de website en onvoorziene
kosten.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun jaarlijkse bijdrage op tijd voldoen, anders
worden zij uitgesloten van verdere deelname (dit gebeurt nadat er na twee herinneringen
niet is betaald).
Aan sommige activiteiten, zoals de kunstroute, zijn aanvullende kosten verbonden.

Beëindiging lidmaatschap
•
•

Het lidmaatschap eindigt op eigen verzoek en
Na wanbetaling (zie onder “bijdragen”)

Deelnemers die verhuizen uit het Statenkwartier blijven nog tot het eind van het
kalenderjaar deelnemer of, indien zij meewerken aan de organisatie van een evenement,
zoals de kunstroute, tot het einde van die activiteit.
Eigen verantwoordelijkheid en financiën
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van benodigde
gegevens en informatie die op hen persoonlijk en op hun werk betrekking hebben. Met name
wordt gedoeld op gegevens ten behoeve van de website, het “smoelenboek” en de
informatiemappen.
Werkgroepen, zoals de werkgroep kunstroute zijn zelf verantwoordelijk voor de financiële
kant van hun activiteiten. De gelden die hiervoor nodig zijn worden beschikbaar gesteld door
het bestuur en door eventuele sponsors.
Aan het eind van het kalenderjaar presenteert de penningmeester een overzicht van de inen uitgaven van de KS.
De ALV kan een kascontrole commissie benoemen die het financieel overzicht van de in- en
uitgaven van het afgelopen boekjaar controleert. Leden mogen niet meer dan tweejaar
achtereen deel uit maken van de kascommissie.
Deze controle staat los van de controle die uitgevoerd wordt door de Stichting Wijkoverleg
Statenkwartier.
Aansprakelijkheid
De KS is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan kunstwerken veroorzaakt door derden.
Databestanden
Op de website en in de informatiemappen zijn gegevens opgenomen van de deelnemers van
de KS en is er informatie beschikbaar betreffende evenementen en diverse activiteiten.
Ideeën
Elke deelnemer met een goed idee wordt uitgenodigd om dit kenbaar te maken aan het
bestuur of in de algemene vergadering van KS.
Tot slot dit nog
De KS wordt gekenmerkt door vriendschap en onderlinge verbondenheid met kunst als
gemeenschappelijke drive en passie.

