
Voorwaarden deelname Ledententoonstelling in De Compagnie dd. 20 mei 2023

De tentoonstelling in het Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie te Rijswijk wordt gehouden
van 20 t/m 3 juni 2023.

De tentoonstellingscommissie, belast met de organisatie en de inrichting van de
tentoonstelling, heeft in overeenstemming met het bepaalde in het huishoudelijk
reglement op 6 maart jl. de voorwaarden voor deelnemen aan de tentoonstelling
vastgesteld.

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers zich
zonder voorbehoud akkoord met de voorwaarden en met de wijze van inrichten van de
tentoonstelling.

Lees de voorwaarden dus vooraf goed en bewaar deze.

● Een werkstuk moet door uzelf zijn gemaakt. Als het werkstuk is gekopieerd of
nageschilderd naar een bestaand schilderij, tekening of ander voorwerp, moet boven
uw signatuur zijn vermeld: (naar ….), waarbij op de plaats van de puntjes de naam
van de oorspronkelijke kunstenaar moet zijn ingevuld. Ook bij twijfel vermeld u de
oorspronkelijke kunstenaar.

● Een werkstuk voor de tentoonstelling mag niet ouder zijn dan 2 jaar d.w.z. gemaakt
in 2022 of 2023.

● De techniek is vrij. De afmetingen van het werkstuk mag niet groter zijn dan 100cm
bij 100cm inclusief lijst. Hier kan niet van worden afgeweken. Geëxposeerd kan
worden in alle categorieën.

● Per deelnemend lid kan maximaal 1werkstuk worden ingeleverd. Voor een deelnemend
lid dat verschillende cursussen van de vereniging volgt kan dit in totaal 2 werkstukken
zijn.

● Schilderijen die op doek of canvas zijn geschilderd moeten zijn ingelijst, tenzij het om
een 3D doek gaat van minimaal 3cm dikte.

● De verf moet droog zijn.
● Alle schilderijen en tekeningen (tweedimensionaal werk) m.u.v. van niet ingelijste

modeltekeningen moeten zijn voorzien van deugdelijk hangwerk. Bijvoorbeeld met
twee ogen en een stukje ijzerdraad of touw om op te hangen.

● Schilderijen/lijsten van materiaal, die naar het oordeel van de
tentoonstellingscommissie van onvoldoende kwaliteit zijn (te licht in gewicht of krom)
of geen geschikte ophangmogelijkheid hebben, kunnen ter plekke alsnog door de
kunstenaar in orde worden gemaakt, anders kan het werk worden geweigerd.

● Alle werkstukken moeten aan de achterzijde (keramiek e.d. aan de onderzijde) zijn
voorzien van de naam van de maker, titel en jaar van vervaardiging van het werkstuk.
Indien u signeert onder uw meisjesnaam dient u ook onder uw meisjesnaam in te
schrijven.

● Inschrijfkosten: volwassenen betalen € 8,- per individueel werkstuk, contant te
voldoen bij het inleveren van het werkstuk. De kosten voor 2 werkstukken zijn € 15.
Uw werkstukken zijn bij De Compagnie niet verzekerd tegen diefstal, breuk en/of
beschadiging.
Om de tentoonstelling aantrekkelijk te maken proberen wij verkoop te stimuleren.

● Wilt u uw werk verkopen, vermeld dan op het inschrijfformulier achter ‘prijs’ het
verkoopbedrag. Koper en verkoper regelen dit samen op de dag van de opening.
Wilt u uw werk niet verkopen, vermeld dan achter de prijs: ‘n.t.k.’

● In verband met de organisatie is het van belang dat u uw inschrijfformulier op tijd
inzendt. Aanmeldingen na 17 mei 2023 worden niet in behandeling genomen.

● Via het inschrijfformulier op onze website kunt u zich aanmelden, de voorwaarden
lezen en downloaden. Leden die niet in het bezit zijn van een computer of tablet
kunnen een inschrijfformulier met de voorwaarden meenemen uit het atelier, waar ze



in de hal beschikbaar liggen. Verzocht wordt per werk een afzonderlijk
inschrijfformulier volledig en duidelijk in blokletters in te vullen.

● De inschrijving van een werkstuk kan niet meer worden gewijzigd. De aangemelde
titel en de aangemelde categorie worden in de catalogus opgenomen en die kan, in
verband met de korte tijd die rest tussen het inleveren van het werkstuk en de
opening van de tentoonstelling, niet meer worden aangepast.

● De tentoonstellingscommissie beslist in zaken en omstandigheden waarin het
reglement en de voorwaarden niet voorzien.

Inleveren werk leden
Dinsdag 16 mei 2023 tussen 11.00 en 13.00 uur, bij Bedrijfsverzamelgebouw De
Compagnie.
Geestbrugkade 32 2281 CX, Rijswijk. Na dit tijdstip wordt geen werk meer aangenomen.

Terughalen werk leden
Dinsdag 6juni tussen 16.00uur en 16.30 uur kunt u uw werk weer meenemen, daarbij
wordt u nadrukkelijk verzocht uw werk(en) eerst af te melden bij de daarvoor beschikbare
commissieleden, alvorens verder te verblijven.

Werkstukken die niet worden afgehaald, worden voor risico van de maker naar het atelier
vervoerd. Ze kunnen dan in het atelier worden afgehaald, tegen een vergoeding van € 10,00.


