REGLEMENT van de STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND
DOEL
Het doel van de Stichting Kunstspoor Noord-Beveland is verwoord in artikel 3 van de statuten.
Het luidt als volgt:
1
Het naar buiten brengen van het artistiek potentieel van de Gemeente Noord-Beveland
met name de serieuze kunstbeoefening op professioneel en semi-professioneel niveau.
2
Het stimuleren van de belangstelling voor diverse kunsten, zoals de beeldende-, podiumen toonkunsten.
3
Het jaarlijks houden van een kunstroute, genaamd "Kunstspoor Noord-Beveland" langs de
diverse locaties op Noord-Beveland.
Met de in dit artikel genoemde locaties worden ateliers, galeries, musea en
tentoonstellingsruimten bedoeld.
Het Kunstspoor wordt jaarlijks gehouden in de laatste twee weekenden van de maand
augustus.
DEELNEMERS *)
De aan de kunstroute deelnemende kunstenaars, galeriehouders, e.d. worden deelnemers genoemd.
Op hen is artikel 11 van de statuten van toepassing. Het luidt als volgt:
1
Deelnemers van de stichting zijn personen die een jaarlijks door het bestuur vast te stellen
bijdrage voldoen aan de stichting.
2
Het bestuur bepaalt de voorwaarden tot toelating als deelnemer van de stichting.
3
Het bestuur van de stichting houdt een register waarin de namen en de adressen van de
deelnemers zijn opgenomen.
4
Het bestuur roept minstens één keer per jaar een vergadering van de deelnemers bijeen,
waarin het bestuur verslag doet van het beleid van de stichting.
Aan de deelnemers wordt alsdan de gelegenheid gegeven hierop toelichting te vragen en
datgene naar voren te brengen wat zij in het belang van de stichting oordelen.
Deelnemers die al een keer met het Kunstspoor hebben meegedaan mogen ook de volgende keer
meedoen, tenzij er redenen zijn om ze uit te sluiten.
Zulke redenen kunnen zijn b.v. :
1
Het niet voldoen van de bijdrage.
2
Het onvoldoende meewerken aan de totstandkoming van het Kunstspoor.
3
Het niet teruggeven van de door de Stichting uitgeleende eigendommen van de Stichting.
4
Het niet voldoen aan redelijke kwaliteitseisen.
Het staat deelnemers vrij wel of geen entree te heffen op hun locatie. Als er entree wordt gevraagd,
moet dat in de deelnemersfolder worden vermeld. Ook de hoogte van het entreebedrag moet worden
vermeld. Betreffende deelnemer moet een hogere bijdrage aan de stichting voldoen.
Deelnemers mogen op eigen initiatief een gast, gasten of exposanten op hun eigen locatie laten
deelnemen tijdens het Kunstspoor. Het is niet de bedoeling dat kunstenaars van buiten zichzelf
inviteren. De desbetreffende deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
door de gast, gasten of exposanten ingebrachte werk.
De gasten van de deelnemers worden niet met a beelding in de deelnemersfolder vermeld. Binnen de
beschikbare ruimte voor tekst per deelnemer moet dus ook de gast worden vermeld.
Personen die deelnemer willen worden moeten een verzoek daartoe bij het bestuur indienen.
Zij zullen worden bezocht door een ballotagecommissie. Het oordeel van de ballotagecommissie is
bindend.
Sluitingsdatum voor verzoeken tot deelname is 1 april.
Criteria voor toelating zijn:
1
Er dient een binding / relatie te zijn met Noord-Beveland.
2
Het oordeel van de ballotagecommissie moet positief zijn.
3
Deelnemers dienen de doelstellingen en het reglement van de Stichting te onderschrijven.
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BALLOTAGECOMMISSIE
De ballotagecommissie bestaat uit drie geregistreerde deelnemers, waaronder één bestuurslid.
De ballotage geschiedt op basis van door het bestuur vastgestelde criteria. De commissie deelt haar
bevindingen schriftelijk mee aan het bestuur.
BIJDRAGE
Na aanmelding ontvangt de deelnemer een nota. Geregistreerde deelnemers ontvangen automatisch
een nota. De nota moet voor 15 juni betaald zijn.
De jaarlijkse bijdrage is tot nader orde € 75 per deelnemer. De deelnemer, die tijdens het Kunstspoor
entree heft betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 145,00.
SPONSOREN / VRIENDEN VAN HET KUNSTSPOOR
Sponsor van het Kunstspoor kan men worden door resp. € 150 / € 75 per jaar over te maken op de
bankrekening van het Kunstspoor. Voor een bedrag van € 150 wordt men vermeld in de
deelnemersfolder met (bedrijfs)naam en (bedrijfs)logo. Voor een bedrag van € 75 krijgt men een
(bedrijfs)naamvermelding in de deelnemersfolder.
Vriend van het Kunstspoor kan men worden door minimaal € 15 per jaar over te maken op de
bankrekening van het Kunstspoor.
Sponsoren zowel als vrienden krijgen uitnodigingen voor de feestelijke opening van het Kunstspoor,
alsmede een routebeschrijving en een deelnemersfolder; ook krijgen ze Nieuwsbrieven en
uitnodigingen voor andere evenementen, zoals presentatieavonden en de uitreiking van de Maerlant
Poëzieprijs.
REGLEMENT ( vgl. statuten art. 11 b )
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld , die
naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het reglement mag niet in strijd zijn
met de wet of deze statuten.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
*) de "begunstigers" uit de statuten (artikel 11), worden in dit reglement "deelnemers" genoemd
12 mei 2011.
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