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De	  ballotagecommissie	  

• Aspirantleden worden beoordeeld door de ballotagecommissie van de vereniging, 
bestaande uit 5 ervaren leden van de VAK, waarvan ieder jaar het langst zittende lid plaats 
maakt voor een nieuw lid.  

• De ballotagecommissie staat  het bestuur ten dienste met advies over de toelating van 
nieuwe leden en indien noodzakelijk het samenstellen van exposantengroepen 
(bijvoorbeeld bij deelname aan beurzen met de galerie van de vereniging). 

Het	  aspirantlid	  

• (Semi)professioneel werkende kunstenaars in de disciplines schilder- en beeldhouwkunst, 
fotografie, digitale- en videokunst, mixed-media, toegepaste kunst als keramiek en 
sierraden (mits unica en kunstzinnig van aard) etc. uit de regio Amstelland kunnen zich 
aanmelden voor lidmaatschap.  

• Aspirantleden verklaren zich bereid actief deel te nemen in de vereniging en hun (andere) 
talenten in te willen zetten voor het ontwerpen van drukwerk, het verzorgen van de p.r. 
rond exposities, het inrichten van exposities en andere voorkomende werkzaamheden. 

De	  ballotage	  

• Twee keer per jaar komt de ballotagecommissie bijeen om kunstenaars die zich aangemeld 
hebben via de website of anderszins, te balloteren. Deze kunstenaars worden daartoe 
uitgenodigd.  

• Voor de ballotage worden geen kosten in rekening gebracht. 
• De kunstenaar brengt mee: 

- 3 werken van recente datum (beeldhouwwerk met sokkel). 
- Een lijst met een volledige omschrijving van de 3 werken (titel, jaar van ontstaan, 

materiaal en techniek, afmetingen h x b x d en de prijs). 
- Een map met informatie over relevante opleidingen en werk, expositieverleden, 

afbeeldingen van meer werk uit het oeuvre en een indicatie van verkoopprijzen. 
• Tijdens de ballotage licht de kunstenaar 1 van de 3 meegebrachte werken mondeling toe 

a.d.h.v. onderwerp; materiaalhantering; gebruik van kleur, vorm, licht, ruimte, textuur en 
compositie; inhoudelijkheid. 

• Voorts zal hem gevraagd worden hoe hij actief zal willen zijn binnen de vereniging. 

Na	  de	  ballotage	  

• De commissie zal op basis van haar bevindingen het bestuur adviseren over lidmaatschap, 
afwijzing of een hernieuwde ballotage na 1 jaar, waar geen kosten aan verbonden zullen 
zijn. 

• De geballoteerde zal van dit advies binnen 2 weken schriftelijk op de hoogte gesteld 
worden en daar een toelichting bij krijgen. 

• De kosten van lidmaatschap bedragen 100 euro per jaar. 
 


