Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Toelichting:
Om een beeld te kunnen vormen van een beroepsmatig kunstenaarschap of vaardigheden en
deskundigheid als kunstlievend lid vragen wij u onderstaande vragen in te vullen.
Schrik niet terug van de hoeveelheid vragen. Niet alle vragen zijn mogelijk op uw situatie van
toepassing, maar wij willen via een viertal aspecten (vakkennis, techniekbeheersing,
ondernemerschap en inkomstenverwerving) een reëel beeld van uw kunstenaarschap kunnen
vormen.
U bent vrij om via bijlagen alle aanvullende informatie te verstrekken die u relevant vindt voor
een juiste beoordeling.
Wij vragen tevens een portfolie/documentatiemap van uw werk, waar wij zorgvuldig mee
omgaan en die u na beoordeling weer terug krijgt. Een atelierbezoek kan tot de
toelatingsprocedure behoren.
Voor kunstminnende leden zal slechts een deel van de vragen relevant zijn. Neem zo nodig de
vrijheid om via een bijlage ons te informeren over uw vaardigheden en capaciteiten waarmee u
een bijdrage wilt leveren aan de vereniging.
Bij de ondertekening wordt verwezen naar de statuten en het reglement. Die doorlezen is niet
ieders hobby, maar sommige dingen zijn wel handig om te weten. Bijvoorbeeld de verplichting
om contributie te betalen en het recht om deel te mogen nemen aan alle activiteiten.
De contributie is in 2014 op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld op € 55,00
Iemand die lid wordt in de tweede helft van het jaar betaald daarvan de helft.
Formulier, documentatie en bijlagen zenden naar:
Secretariaat KC Breekijzer
Postbus 75
7070 AB Ulft
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Persoonsgegevens (dit altijd volledig invullen)
Naam en voornaam:

______________________________________________________

Voorletters:

_________________________

Kunstenaarsnaam:

______________________________________________________

Geboortedatum en plaats:
__________________________
Adres:

Man / vrouw _______________

_____ _____ __________

______________________________________________________

Postcode en woonplaats: ______________________________________________________
Telefoon:

_________________________ Mobiel: _____________________

Fax:

__________________________

E-mail:

_________________________

Website:

_________________________

Atelier en of werkadres ( indien afwijkend van bovenstaand adres)
Adres:

______________________________________________________

Postcode en woonplaats: ______________________________________________________
Telefoon:

__________________________

Vakkennis (bij meerdere instituten e.d. via een bijlage)
Opleiding
Instituut:

______________________________________________________

Richting / discipline:

______________________________________________________

Periode:

van: ____________ tot: ____________

diploma: ja / nee

Prive lessen, workshops, master-classes
Naam docent:

________________________ van: _________ tot: __________

Naam docent:

________________________ van: _________ tot: __________

Autodidact:
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Autodidact, bijzonderheden vakkennis, ervaring e.d.: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Docent, gastdocent, adviseursfunctie, commissie lid e.d.:
_______________________________________________ van: _________ tot: __________
_______________________________________________ van: _________ tot: __________
_______________________________________________ van: _________ tot: __________
Als zelfstandig kunstenaar werkzaam sinds:

_____ _____ ________

Ondernemerschap
Omschrijving werkruimte ( indeling , m2) : ________________________________________
___________________________________________________________________________
Outillage: (omschrijving apparatuur ): ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bedrijfsvorm / rechtspersoon ( eenmansbedrijf, zelfstandig ondernemer, vof, e.d.):
___________________________________________________________________________
Inschrijving Kamer van Koophandel:
BTW nummer:

_______________________________________

______________________________________________________

Voert u een boekhouding: ja / nee
Aansluiting bij andere beroepsorganisaties:________________________________________
___________________________________________________________________________
Inschrijving documentatie bestanden, gidsen,
___________________________________________________________________________
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Inkomstenverwerving ( het streven naar …..)
Betreft gegevens over de periode van de afgelopen 12 maanden., geef geen bedragen enkel percentages.

Hebt u inkomsten uit uw kunstenaarschap:

ja / nee

A. Welk deel van uw bruto inkomsten verwerft u als kunstenaar:
Middels welke activiteiten
Verkoop uit atelier
Verkoop via galeries
Verkoop via markten en fairs
Opdrachten
Lessen en cursussen in eigen atelier
Lessen en cursussen bij instituten / organisaties
Subsidie en stipendia
…………………….
……………………..

______ %

Totaal A:
B. Overige inkomsten ( bij een gecombineerde beroepspraktijk)

______ %
______ %
______ %
______ %
______ %
______ %
______ %
______ %
______ %
______ %

Ander beroep (omschrijving) _______________________________________

______ %

Totaal A en B = 100%

Hebt u een eigen verkooppunt / winkel

ja / nee

Omschrijving:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Toegekende subsidies, stipendia, WIK, prijzen e.d.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Opdrachten en projecten
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Bijdrage aan de vereniging (kunstminnende leden dit deel zo volledig mogelijk invullen, eventueel met bijlage)
Bent u adviserend / bestuurlijk werkzaam op het gebied van de kunsten:

ja / nee

Omschrijving: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Bent u bereid taken / functies bij de vereniging te vervullen?

ja / nee

Interesse / voorkeur: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Waarom wilt u lid worden van de vereniging Kunstenaarscollectief Breekijzer?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Documentatie / portfolio
Bij deze aanvraag dient u een documentatiemap / portfolio mee te zenden. Naast een tiental
foto’s en afbeeldingen dient u ook een expositieoverzicht bij te voegen. U kunt hierbij ook
andere documentatie als recensies en publicaties bijsluiten (dit alles blijft uw eigendom wordt
na de bestuursvergadering geretourneerd).
Middels deze documentatie willen wij een beeld krijgen van de maatschappelijke acceptatie als
kunstenaar en het professionele karakter, stijl en de eigen identiteit van uw werk.
Als uw aanvrage wordt ondersteund door één of meer leden van het collectief of u wilt een lid
als referentie opgeven, vermeld dan hier de namen:
___________________________________________________________________________
Statuten en reglement
Ondergetekende heeft de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging
Kunstenaarscollectief Breekijzer ontvangen (of via de website gedownload) en onderschrijft
deze.
Plaats:__________________________

datum: ______________________

Handtekening: ______________________________________________________
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