Huishoudelijk reglement genootschap Kunstliefde
Dit huishoudelijk reglement is complementair aan de statuten van het genootschap Kunstliefde
en regelt de dagelijkse gang van zaken binnen het Genootschap. Indien dit reglement strijdig is
aan de statuten, die zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 16 mei 2007,
prevaleert de tekst en intentie van de statuten.
Dit huishoudelijk reglement is op 16 mei 2007 door de algemene ledenvergadering van het
genootschap Kunstliefde vastgesteld en voor het laatst gewijzigd op de algemene ledenvergadering van 13 april 2017 Achter deze laatste wijzigingen staat: (13-4/2017)

Toelating als lid en toekenning erelidmaatschap
Artikel 1
1. Kandidaten voor het werkend lidmaatschap van de vereniging moeten zich aanmelden bij
het bestuur van de vereniging.
2. De aanmelding voor toelating is in handen van de Toelatingscommissie uit naam van het
bestuur van de vereniging
3. De aanmelding wordt namens de Toelatingscommissie bevestigd aan de kandidaat, onder
vermelding van de te volgen procedure tot toelating.
4. De Toelatingscommissie beoordeelt de aanmelding en legt de beslissing voor aan de
directeur. De directeur besluit het advies al of niet over te nemen. Indien advies en besluit
niet overeenstemmen wordt het geschil voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur laat zich bij
de beslissing over het geschil adviseren door de Tentoonstellingscommissie. Indien ook na
deze raadpleging bestuur en Toelatingscommissie geen eensluidend besluit kunnen nemen
zal het geschil worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Het definitieve
besluit of de kandidaat wordt toegelaten als werkend lid wordt de kandidaat gemotiveerd
medegedeeld was: en laat de kandidaat gemotiveerd weten of de kandidaat al of niet wordt
toegelaten als werkend lid.
5. Tegen een beslissing van de Toelatingscommissie tot niet toelating, kan de kandidaat
schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur dient binnen 6
weken na indiening van het bezwaar te beoordelen of de gevolgde procedure van
beoordeling van de aanmelding, correct is verlopen (marginale toetsing). Indien dat naar het
oordeel van het bestuur niet het geval is, wijst het bestuur het bezwaar toe en verzoekt de
Toelatingscommissie tot heroverweging van de aanvraag over te gaan.
6. Indien de Toelatingscommissie bij tweede lezing niet tot een ander gemotiveerd oordeel
komt, kan niet binnen een termijn van 2 jaar een hernieuwde aanvraag tot toelating als
werkend lid worden ingediend.
7. De in voorgaande leden bedoelde procedure laat onverlet het bepaalde in de statuten van de
vereniging dat bij niet-toelating de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating kan
besluiten.
8. Startende kunstenaars kunnen zich aanmelden voor toelating als startend lid binnen 5 jaar
na afstuderen van een Rijks erkende kunstopleiding. Op de wijze zoals bepaald in lid 1 t/m
6. Deelnemers aan De Belofte komen automatisch in aanmerking voor toelating als startend

lid.
9. Het startend lidmaatschap gaat automatisch over in een kunstenaarslidmaatschap in het jaar
dat het startend lid 31 jaar oud wordt of 2 jaar na deelname aan het Belofteproject.
(20/11/2014)
10. Iedereen kan zich als kunstlievend lid aanmelden.
Artikel 2
1. Een voorstel tot toekenning van het erelidmaatschap wordt op voordracht van het bestuur,
respectievelijk 15 leden, schriftelijk ter kennis gebracht van de leden.
11. Over het voorstel wordt in een algemene ledenvergadering gestemd.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 3
1. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met ingang van het nieuwe
verenigingsjaar, mits die opzegging uiterlijk 1 december daaraan voorafgaand schriftelijk
aan het bestuur van het Genootschap ter kennis is gebracht. In alle andere gevallen wordt
het lidmaatschap stilzwijgend als verlengd beschouwd.
12. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats
13. Een startend lidmaatschap stopt automatisch in het jaar dat het startend lid 31 jaar oud
wordt of 2 jaar na deelname aan het Belofteproject. In overeenstemming met artikel 1, lid 9.
(20/11/2014)

Rechten en plichten van de leden
Artikel 4
1. Werkende leden die in de zalen van Kunstliefde hun werk tentoonstellen, onderwerpen zich
aan de bepalingen en aanwijzingen van de tentoonstellingscommissie, de directeur,
respectievelijk het bestuur en zijn verplicht zich aan de tentoonstellingsvoorwaarden te
houden.
14. Werkende leden zijn verplicht bij verkoop van werk dat is geëxposeerd in de zalen van
Kunstliefde dan wel zich aldaar in stock bevindt, een percentage van het bedrag van de
verkoop af te staan ten bate van het Genootschap. De hoogte van dat percentage wordt
vastgesteld door het bestuur.
15. De in het voorgaande lid bedoelde verplichting bestaat ook:
a. indien de verkoop van een geëxposeerd werk, ofschoon plaatsvindend na afloop van de
tentoonstelling, aantoonbaar voortvloeit uit de expositie van het werk bij Kunstliefde;
b. indien de verkoop of opdracht aantoonbaar tot stand is gekomen door bemiddeling van
Kunstliefde tussen werkend lid en koper of opdrachtgever dan wel anderszins door toedoen
van Kunstliefde.
16. Werkende leden hebben het recht werk in te leveren ten behoeve van de
ledententoonstellingen in de zalen van Kunstliefde.
17. Werkende leden hebben het recht deel te nemen aan het gemeenschappelijk
tekenen/schilderen naar levend model en alle overige interne door Kunstliefde te
organiseren activiteiten.

18. Werkende leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd en binnen vijf jaar opnieuw lid
wensen te worden, worden toegelaten zonder dat een nieuwe beoordeling door de
Toelatingscommissie wordt gevergd.
19. Een startend lid heeft dezelfde rechten en plichten als een werkend lid, met uitzondering
van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. (20/11/2014)
Artikel 5
1. Leden, donateurs, vrienden en personeelsleden genieten een korting op de prijs bij aankoop
van werk van leden zowel als niet-leden tijdens of binnen een redelijke tijd na afloop van
door Kunstliefde georganiseerde tentoonstellingen, waar dit werk geëxposeerd is, en bij
aankopen van werk uit de stock.
Artikel 6
1. De contributie van werkende leden en van kunstlievende leden wordt op voorstel van het
bestuur tegelijk met de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld in de
algemene ledenvergadering en is verschuldigd vanaf 1 januari van het daarop volgende
kalenderjaar, doch uiterlijk 15 februari van het betreffende boekjaar. Het bestuur kan voor
specifieke groepen een aangepaste contributie vaststellen. (20/11/2014)
20. De contributie is verschuldigd over een geheel jaar. Zij die in de loop van het jaar zijn
toegetreden als (werkend) lid van Kunstliefde, betalen contributie over het aantal maanden
in dat jaar van hun lidmaatschap. Zij die na 1 november zijn toegetreden, betalen over het
lopende kalenderjaar geen contributie.
21. Indien een lid van Kunstliefde een schenking aan Kunstliefde doet van tenminste €
250,- per jaar over tenminste een aaneensluitende periode van vijf jaar, vervalt voor dit
lid de verplichting tot het betalen van de contributie over die periode van vijf jaar.

Over het bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van
de besluiten van de algemene ledenvergadering
22. Het bestuur vergadert zo vaak als het wenst, doch tenminste 4 keer per jaar.
23. Datum, aanvangsuur en plaats van de bestuursvergaderingen worden door de voorzitter
vastgesteld en tenminste zeven werkdagen voor die, waarop de vergadering plaats zal
vinden, aan de leden van het bestuur bekend gemaakt.
24. De secretaris stelt, in overleg met de voorzitter, de agenda van de bestuursvergadering en de
agenda van de Algemene Leden Vergadering op. De secretaris zendt de agenda aan de
bestuursleden uiterlijk in de week voorafgaand aan die, waarin de bestuursvergadering
plaats vindt.
25. Blijft de secretaris en of de voorzitter in gebreke binnen de gestelde tijd en termijnen een
vergadering bijeen te roepen, dan kan dat door één of meer van de overige bestuursleden
geschieden.

Artikel 8
1. In de bestuursvergadering kunnen alleen geldige besluiten worden genomen wanneer
tenminste twee/derde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig zijn.
26. Moet er in de bestuursvergadering over voorstellen worden gestemd, dan geschiedt
aanneming bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan heropent de voorzitter de
discussie. Als de stemmen daarna weer staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
27. Hetgeen behandeld is in een bestuursvergadering wordt door de secretaris vastgelegd in
notulen, van welke aan de bestuursleden uiterlijk drie weken na de datum waarop de
vergadering plaats vond, een kopie wordt toegezonden. Na goedkeuring van de notulen in
de volgende bestuursvergadering wordt een exemplaar daarvan in het daarvoor bestemde
dossier opgeborgen.
28. Het bestuur is gehouden besluiten die genomen zijn in een algemene ledenvergadering,
binnen redelijke termijn uit te voeren. Is het bestuur daarin nalatig, dan heeft ieder lid het
recht het bestuur aan zijn verplichtingen te herinneren.
29. Als de in het vorige lid genoemde herinnering dertig dagen na dagtekening onbeantwoord
of zonder gevolg blijft, dan kan een buitengewone algemene ledenvergadering conform
artikel 21 lid 5 van de statuten worden bijeengeroepen.
Artikel 9
Een ledenlijst is bij de administratie aanwezig. Verzoeken tot inzage zullen uit
oogpunt van privacy uiterst zorgvuldig en terughoudend worden behandeld.
Artikel 10
1. De penningmeester dient de overige leden van het bestuur op hun verzoek inzage te geven
in de boekhouding.
30. De penningmeester draagt er zorg voor dat de stukken die betrekking hebben op de
jaarrekening en verantwoording van een verenigingsjaar, zo spoedig mogelijk na afloop van
dat jaar ter inzage beschikbaar zijn.
Artikel 11
Bij verhindering van beperkte duur – maximaal twee maanden – wordt de voorzitter vervangen
door een lid van het bestuur. In andere gevallen benoemt het bestuur uit haar midden voor de
periode van de verhindering – maximaal één jaar – een waarnemend voorzitter, welke
benoeming bekrachtiging behoeft door de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Toelatingscommissie
Artikel 12
1. De Toelatingscommissie bestaat uit vijf leden. Tenminste 3 leden dienen uit de kring van
werkende leden te komen. Tenminste 1 lid van de commissie is ook lid van de
Tentoonstellingscommissie. Een vijfde lid kan extern worden verkregen.
2. De leden van de Toelatingscommissie worden op voordracht van het bestuur benoemd door
de algemene ledenvergadering, waarbij het ook mogelijk is dat één lid uit de kring van nietleden wordt benoemd.

31. De maximale zittingsduur per lid is 4 jaren.
32. De commissie benoemt uit hun midden een secretaris.
33. De commissie regelt haar werkzaamheden in een door hen opgestelde
toelatingsprocedure.
34. De correspondentie met de kandidaten wordt door de directeur en namens het bestuur
gedaan.

Tentoonstellingscommissie
Artikel 13
35. De tentoonstellingscommissie bestaat uit tenminste vijf leden die op voordracht van het
bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
36. De leden van de commissie kunnen voortkomen uit de kring zowel van de kunstlievende als
van de werkende leden.
37. De zittingsduur per lid is 4 jaren met een mogelijkheid voor een tweede termijn. Met
instemming van de ALV.
38. De tentoonstellingscommissie kan subcommissies uit de eigen TTC-leden samenstellen, uit
praktische overwegingen en waar nodig of gewenst hulp inroepen van andere leden of
externe krachten en/of gastcuratoren.
Artikel 14
1. De Tentoonstellingscommissie is verantwoordelijk voor het tentoonstellingsprogramma
van Kunstliefde.
39.Zij is daarbij gebonden aan de volgende regels:
a. De commissie dient telkens per 1 oktober één jaar vooruit te programmeren.
b. Uit de programmering moet het streven blijken naar een afwisselend, vernieuwend
en smaakmakend expositiebeleid.
c. Werkende leden kunnen bij de commissie kenbaar maken te willen exposeren.
d. Per tentoonstellingsseizoen dienen één voorjaars- en één najaarstentoonstelling van
werkende leden te worden georganiseerd. Voor deze tentoonstellingen mogen
werkende leden werken inzenden die niet langer dan drie jaar daarvoor zijn
gemaakt. De commissie mag om haar moverende redenen van deze stelregel
afwijken.
e. De tentoonstellingscommissie dient zich te houden aan de
tentoonstellingsvoorwaarden.
f. Ieder jaar dient een vergadering te worden belegd van de commissie met het
bestuur, waar het programma van het afgelopen jaar en dat voor het komende jaar
wordt besproken .
Artikel 15
Het bestuur besluit of een commissie haar eigen budget beheert. Wanneer een commissie
haar eigen budget beheert, dan stelt zij jaarlijks ter goedkeuring van het bestuur een
begroting op en legt zij rekening en verantwoording af aan het bestuur.

Wijziging huishoudelijk reglement
1. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het
bestuur of door tenminste vijftien leden.
40. De leden dienen in de gelegenheid te worden gesteld tenminste veertien dagen voorafgaand
aan de datum van de algemene ledenvergadering, waarin de voorstellen tot wijziging
worden behandeld, daarvan kennis te nemen.
41. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement behoeven de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van het genootschap Kunstliefde te Utrecht,
gehouden op 16 mei 2007 en gedeeltelijk herzien op 25 november 2010 en 20 november 2014
en 13 april 2017.

