1

Reglement van de vereniging
Kunst op Scheveningen (KopS)
1.

KopS stelt zich ten doel:





kunst van kunstenaars uit Scheveningen onder de aandacht te brengen;
het onderling contact tussen de kunstenaars te bevorderen;
kennis en ervaring van de kunstenaars uit te wisselen;
aan culturele, educatieve en/of maatschappelijke activiteiten bij te dragen.

2.

De doelstellingen van KopS richten zich uitsluitend op kunstenaars die wonen in en/of aan hun
kunst werken in het stadsdeel Scheveningen.

3.

Aansluiting als lid van KopS geschiedt na aanname door het bestuur van KopS. Op de ALV in
januari 2016 is een aannamecommissie ingesteld. Zij kijken naar werk en inzet van aspirant
leden en adviseren het bestuur. Voorwaarde voor deelname is dat het aspirant lid actief bezig
is met kunst, zulks per geval te beoordelen door het bestuur. Aanname is in principe minimaal
voor een periode van twee jaar.

4.

Uit haar midden stelt KopS een bestuur samen.
Het bestuur van KopS heeft tot taak de voorbereiding en het coördineren van de
verschillende activiteiten met betrekking tot kunst die KopS zelfstandig onderneemt of
waaraan KopS deelneemt.
Het bestuur van KopS houdt toezicht op de kwaliteit van de kunst van de aangesloten leden.
Daarnaast onderhoudt het bestuur de ledenlijst en beheert zij de gezamenlijke kas.
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Het bestuur belegt minstens één keer per jaar een algemene ledenvergadering.
In de ALV komen in ieder geval aan de orde: de evaluatie van de georganiseerde activiteiten,
de verantwoording van de financiën en de vaststelling van de jaarlijkse vaste ledenbijdrage.
Verder zullen plannen voor de komende periode worden voorgesteld met, voor zover
mogelijk, een voorlopige begroting van de kosten daarvan.

6.

Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het bestuur stelt zichzelf samen na overleg in de ALV. Leden van het bestuur hebben telkens
voor drie jaar zitting. Er is een rooster van aftreden. De zittende leden van het bestuur kiezen
uit hun midden hun voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het bestuur
ontvangen geen vergoedingen.

7.

Het bestuur kan commissies instellen met bepaalde deeltaken.
Deeltaken die in commissies kunnen worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling en
het onderhoud van de KopS-website, een aannamecommisie, PR en communicatie, het
bijhouden van KopS adressenbestanden, sponsoring, de organisatie van kunstactiviteiten en
kunstroutes, het organiseren van lezingen en andere ledenbijeenkomsten die binnen de
doelstelling van KopS passen.

8.

Van de deelnemende kunstenaars wordt verwacht dat zij actief participeren in de door KopS
te organiseren en aan door KopS deel te nemen activiteiten.
Het melden van ideeën voor nieuwe activiteiten aan het bestuur wordt aangemoedigd.

9.

De leden betalen per kalenderjaar een vaste bijdrage in de kosten van KopS. Het vaste
bedrag geldt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV.
Indien een persoon lid van KopS wordt tussen 1 januari en 1 juli dan zal diegene het gehele
vaste bedrag verschuldigd zijn. Indien een persoon lidr wordt van KopS op of na 1 juli, dan is
hij/zij de helft van het vaste bedrag verschuldigd. Voor 2014 is de vaste bijdrage vastgesteld
op Euro 20 per deelnemer.

10.

De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld in de ALV op voorstel van het bestuur.
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De bijdrage dient te worden voldaan binnen een door de penningmeester vast te stellen
termijn. Van de vaste bijdrage worden onder andere betaald: de kosten van de website, de
kosten voor de ALV en overige kosten.
11.

Het bestuur kan voor de deelname aan bepaalde door KopS te organiseren activiteiten een
eenmalige, aanvullende bijdrage verbinden.

12.

Deelname aan door KopS georganiseerde activiteiten geschiedt op basis van vrijwilligheid.

13.

Inschrijving voor een activiteit is pas definitief als de aanvullende bijdrage in zijn geheel en
tijdig is betaald.

14.

Deelname aan activiteiten staat alleen open voor deelnemers die tenminste twee maanden
vóór de inschrijfdatum van een activiteit, deelnemer van KopS zijn of zijn geworden, tenzij het
bestuur anders beslist.

15.

Tenzij door het bestuur anders wordt besloten mag tijdens door KopS georganiseerde
activiteiten uitsluitend werk van leden worden geëxposeerd en ter verkoop worden
aangeboden. Werk van niet-leden tijdens zulke activiteiten wordt uitgesloten en zo nodig
verwijderd.

16.

Indien een werk van een lid van KopS wordt verkocht gedurende of voornamelijk ten gevolge
van een activiteit welke geheel georganiseerd is door KopS, zal diegene 10% van de (netto)
verkoopprijs verschuldigd zijn aan KopS. De Kunstroute van KopS is van deze regeling
uitgesloten en ook de Oude Kerk locatie valt niet onder deze 10% regeling.

17.

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanlevering van de benodigde
persoonsgegevens en informatie over hun werk voor de KopS website, portfolio’s,
aankondigingen en dergelijke.

18.

Voor schade tijdens door KopS georganiseerde activiteiten aan kunstwerken van leden, op
welke wijze dan ook veroorzaakt, zijn noch de andere leden, noch het bestuur, noch KopS als
geheel aansprakelijk.

19.

De deelname aan KopS kan door het bestuur worden beëindigd:
 als het lid na twee herinneringen de vaste jaarlijkse bijdrage niet heeft voldaan;
 op eigen verzoek van de deelnemer;
 bij verhuizing naar woonhuis/atelier buiten het stadsdeel Scheveningen;
 als het lid naar het oordeel van het bestuur niet of niet meer past binnen de
doelstelling van KopS;
 andere voor het bestuur moverende gewichtige redenen.

20.

Indien KopS wordt opgeheven, zal het eventuele batige saldo worden uitgekeerd aan Muzee
Scheveningen.

21.

Dit reglement kan worden gewijzigd na overleg in de algemene deelnemersvergadering.

22.

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele onduidelijkheden in het
reglement, beslist het bestuur.
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