Toelichting voorwaarden deelname Ledententoonstelling 2019
De tentoonstelling in Museum Rijswijk wordt gehouden van 17 mei t/m 26 mei 2019.
De tentoonstellingscommissie, belast met de organisatie en de inrichting van de tentoonstelling, heeft in
overeenstemming met het bepaalde in het huishoudelijk reglement op 28 januari 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 want er zal niet van worden afgeweken.
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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 vermeldt u de oorspronkelijke kunstenaar.
Een werkstuk voor de tentoonstelling mag niet ouder zijn dan 2 jaar d.w.z. gemaakt in 2017 of in 2018
of 2019.
De techniek is vrij. De afmetingen van het werkstuk mag niet groter zijn dan 1m² inclusief lijst.
Uitsluitend na vroegtijdige beoordeling van een werkstuk door de t.t.c. en verkregen toestemming kan
van het maximale formaat worden afgeweken. Geëxposeerd kan worden in alle categorieën.
Per deelnemend lid kan maar 1 werkstuk worden ingeleverd. Dit geldt niet voor een deelnemend lid dat
inlevert voor een groepswerk (een relatief klein werk dat bij elkaar hoort) en voor een deelnemend lid dat
verschillende cursussen van de vereniging volgt. Zij mogen in totaal 2 werkstukken inleveren.
Schilderijen die op doek of canvas zijn geschilderd hoeven niet te worden ingelijst mits de randen volledig
zijn mee geschilderd. De verf moet droog zijn.
Alle schilderijen en tekeningen (tweedimensionaal werk) m.u.v. van niet ingelijste modeltekeningen
moeten zijn voorzien van deugdelijk hangwerk.
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 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 te voldoen bij het inleveren van de werkstukken, bedraagt € 10,00 per
individueel werkstuk en per persoon voor een groeps- of themawerk. Kinderen is gratis.
Uw werkstukken zijn in het museum verzekerd tegen diefstal, breuk en/of beschadiging. Tot het moment
van overnemen van het kunstwerk door een lid van de Tentoonstellingscommissie ligt de
verantwoordelijkheid bij de maker van het werk.
Wilt u uw werk verkopen, vermeld dan op het inschrijfformulier achter ‘prijs’ het verkoopbedrag. Houd
daarbij rekening met de door het museum te berekenen courtage van 25% plus 21% btw hierover, zijnde
totaal 30,25 % wat van het verkoopbedrag wordt ingehouden. Wilt u uw werk niet verkopen, vermeld dan
achter de prijs: ‘n.t.k.’ Om de tentoonstelling aantrekkelijk te maken proberen wij verkoop te stimuleren.
In verband met de organisatie is het van belang dat u uw inschrijfformulier op tijd inzendt. Aanmeldingen
na 5 mei 2019 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 kinderen van de donderdagmiddaggroep mogen met 1 schilderij/werk aan de tentoonstelling
deelnemen. Hun werkstukken worden tijdens de les, onder leiding van de docent, gemaakt.
De tentoonstellingscommissie zal voor het halen en brengen van de werkstukken zorgdragen.
De tentoonstellingscommissie beslist in zaken en omstandigheden waarin het reglement en de
voorwaarden niet voorzien.

Inleveren werk volwassen leden
Dinsdag 14 mei tussen 11.00 en 13.00 uur, Museum Rijswijk, Herenstraat 67, Rijswijk. Na dit tijdstip wordt
geen werk meer aangenomen.
Terughalen werk volwassen leden
Zondag 26 mei is om 16.00 uur de bekendmaking van de prijswinnaars gekozen door de publieksjury.
Tussen 16.30 en 17.00 uur kunt u uw werk 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 zijn dan
niet meer verzekerd en kunnen dan in het atelier worden afgehaald, tegen een vergoeding van € 10,00.

