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Dit reglement is opgesteld conform artikel 15 van de statuten van de Vereniging. Dit 

reglement trad voor het eerst in werking op 27 maart 1993,  vastgesteld door de 

ledenvergadering.   

Gewijzigd in de ledenvergadering van 29 oktober 1994. Gewijzigd in de ledenvergadering van 

19 april 2008. Gewijzigd in de ledenvergadering van 20 maart 2022.  

  

Hoofdstuk 1 – Werkgroepen/commissies en Activiteiten   

  

Werkgroepen algemeen  

Op initiatief van het bestuur dan wel van de leden kunnen werkgroepen of commissies 

worden opgericht. Zulke initiatieven behoeven de goedkeuring van het bestuur. De leden van 

werkgroepen/commissies worden na overleg door het bestuur in hun functie bevestigd.  

  

Ledenobject  

Het is het streven jaarlijks een “Ledenobject” te koop aan te bieden.   

Een door het bestuur te benoemen (eventueel externe) commissie zal daartoe 

glaskunstenaars uitnodigen om met een voorstel te komen. Na overleg met de commissie 

zal het bestuur een voor alle partijen bindende overeenkomst opstellen met de daarbij 

behorende condities. Na een inschrijftermijn zal de ongelimiteerde, gesigneerde en 

genummerde oplage worden vervaardigd. De Vereniging zal als tegemoetkoming door de 

kunstenaar ledenobject nummer 13 ontvangen, dat eigendom blijft van de vereniging. Er zal 

een certificaat per ledenobject worden opgemaakt.  

  

Atelierbezoeken   

De “Werkgroep Atelierbezoeken” is belast met het organiseren van excursies (ongeveer 4 x 

per jaar) naar werkplaatsen cq ateliers cq galerieën van glaskunstenaars of 

glaskunstverzamelaars. De leden van de werkgroep brengen éénmaal per jaar aan de 

jaarlijkse ledenvergadering verslag uit van hun activiteiten gedurende het afgelopen 

verenigingsjaar.   

  

Magazine GLAS   

De vereniging geeft ten behoeve van haar leden een magazine, genaamd GLAS uit, waarin de 

redactie artikelen over modern glas en het bestuur mededelingen over de Vereniging en haar 

activiteiten publiceert. Het magazine GLAS biedt ruimte aan adverteerders.   

De redactie verricht haar werkzaamheden conform een redactiestatuut dat gebaseerd is op 

dat van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.   
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De samenstelling van de redactie en het redactiestatuut behoeft de goedkeuring van het 

bestuur.   

  

Website  

De website wordt onderhouden door de webmaster en qua samenstelling door het bestuur 

vastgesteld.  

  

Bernardine de Neeve-prijs  

De Bernardine de Neeve-prijs stimuleert kunstenaars om bij te dragen aan de ontwikkeling 

van glas als artistiek expressiemedium, dat de grenzen zoekt tussen kunst, ambacht en 

design. Belangrijke criteria voor de jury zijn diversiteit in uitingswijzen en technieken en het 

stimuleren van kunstenaars die nieuwe wegen willen inslaan. De prijs wordt eens in de drie 

jaar uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag en een expositie van werken van de 

genomineerde kunstenaars.  

  

Stipendium  

Voor jonge kunstenaars tot 35 jaar en voor kunstenaars waarbij hun inkomen voortkomt uit 

het vervaardigen van glaskunst is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een 

stipendium van de vereniging om een cursus of activiteit te volgen in het kader van zijn/haar 

individuele ontwikkeling.  

  

Vriendenprijs  

Indien zich naar het oordeel van het bestuur daartoe geschikte kandidaten voordoen, die zich 

op uitnemende wijze hebben ingezet voor doelen als die van de vereniging, kan het bestuur 

jaarlijks tijdens een ledenvergadering overgaan tot het uitreiken van de “Vriendenprijs” aan 

zulk een kandidaat dan wel aan een collectief dat als zodanig in aanmerking komt.  

  

Hoofdstuk 2 – Leden   

  

Gewone leden   

Dit zijn natuurlijke personen die zich als lid hebben aangemeld en als zodanig zijn 

geaccepteerd.   

  

Kunstenaarsleden  

Dit zijn natuurlijke personen die zich als kunstenaar/lid hebben aangemeld en als zodanig zijn 

geaccepteerd   

  

Studentleden   

Studerende leden t/m 25 jaar, en studerende leden boven de 25 die een meerjarige 

glasopleiding volgen kunnen gedurende maximaal 3 jaar aanspraak maken op 50% reductie 

van de jaarcontributie.  

Hiertoe dienen zij ieder verenigingsjaar opnieuw een, naar het oordeel van het bestuur 

afdoende gemotiveerd schriftelijk verzoek in te dienen. Een bewijs (vervolg)inschrijving  

opleiding kan volstaan.   

  

Bedrijfsleden   

Tot de Bedrijfsleden worden gerekend galerieën, musea, academies en andere 

onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten e.d. Deze leden betalen de dubbele contributie 

van de gewone leden. De daaruit voortvloeiende voordelen zijn:   

a. vermelding in het overzicht van bedrijfsleden in het magazine GLAS;  

b. vermelding in het overzicht van bedrijfsleden en de agenda op de website;  
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c. korting op de advertentietarieven van het magazine GLAS.  

   

Ereleden  

Ereleden zijn zij die daartoe - wegens hun uitzonderlijke verdiensten jegens de Vereniging 

en/of haar doel - op voordracht van het bestuur van de Vereniging benoemd zijn in een 

ledenvergadering. Ereleden zijn vrij van contributieplicht.   

  

Beschermers van het Nationaal Glasmuseum     

Beschermers van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam betalen een toeslag op de jaarlijkse 

contributie, die als een gift wordt doorgegeven aan het Nationaal Glasmuseum t.b.v. de 

collectie vorming.   

  

Contributie  

Leden betalen een jaarlijkse contributie die vóór 31 maart van het betreffende 

verenigingsjaar dient te worden voldaan. Wijzigingen in de contributie voor een 

verenigingsjaar dienen in een ledenvergadering voorafgaande aan dat betreffende 

verenigingsjaar gefiatteerd te worden. De door de ledenvergadering vastgestelde contributie 

draagt steeds het karakter van een minimumcontributie. Het staat de leden vrij een hoger 

bedrag aan contributie over te maken.   

  

Hoofdstuk 3 – Bestuur   

  

Ledenvergadering  

Over de plaats waar de ledenvergaderingen worden gehouden beslist het bestuur. Leden 

hebben op de ledenvergadering stemrecht. Bij de ontvangst worden de leden geregistreerd 

en ontvangt ieder lid een stemkaart waarmee tijdens de ALV een geldige stem kan worden 

uitgebracht.  

Indien leden met meerdere personen (bijvoorbeeld man-vrouw) naar de ledenvergadering 

komen, is er slechts sprake van 1 mogelijke stem.  

  

Bestuursperiode   

Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar voor een aaneengesloten 

bestuursperiode. Indien er geen nieuw kandidaat-bestuurslid wordt voorgedragen, kan de 

ledenvergadering toestemming geven het bestuurslidmaatschap met één jaar te verlengen.   

Bovenstaande geldt eveneens voor leden van commissies en werkgroepen.  Het 

bestuur mag indien nodig adviseurs inschakelen.   

  

Rooster van aftreden  

De bestuursleden zullen aftreden op basis van volgorde over de 3 jaren van het zijn van 

bestuurslid. Jaar 1 Voorzitter, jaar 2 secretaris en jaar 3 penningmeester. Eventueel 

meerdere bestuursleden volgen dit schema. In de ALV zal dit nader worden vastgelegd.  

  

Continuïteitscommissie   

Het bestuur benoemt jaarlijks leden van de continuïteitscommissie die in voorkomende 

gevallen vanuit de statuten of vanuit de gedragscode hun taak dienen op te pakken.  

  

Hoofdstuk 4 – Financiën   

  

Kascontrole  

Bij de jaarlijkse ledenvergadering wordt een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden 

voor een termijn van 3 jaar benoemd. De kascontrolecommissie brengt verslag uit aan de 
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jaarlijkse ledenvergadering over haar bevindingen ten aanzien van de verantwoording over 

het gevoerde financiële beleid.   

Leden van de kascontrolecommissie kunnen worden herbenoemd. Het bestuur bepaalt het 

rooster van aftreden. Het bestuur zal tijdens de ledenvergadering voorstellen tot benoeming 

van leden van de kascontrolecommissie doen.   

  

Onkostendeclaraties   

1. Voor vergoeding van ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten komen in 

aanmerking:  

a. Leden van het bestuur;   

b. Leden van de redactie van het Magazine (Glas);   

c. Leden van door het bestuur ingestelde commissies, werkgroepen en jury’s;  d. Derden.   

2. De onder lid 1 bedoelde personen komen slechts voor een onkostenvergoeding in 

aanmerking indien de voor de vereniging verrichte werkzaamheden zijn opgedragen en 

schriftelijk goedgekeurd door het bestuur.  

3. Reiskosten   

a. Met eigen auto volgens wettelijke norm per kilometer (de door de belastingdienst bepaalde 

maximale aftrekbare kosten indien er geen vergoeding wordt gegeven, momenteel €0,19 

per km);  

b. Met openbaar vervoer, de werkelijke kosten op basis van 2e klasse;  

c. Voor buitenlandse reizen geldt het gestelde onder punt 2;  

d. parkeerkosten;  

4. Overige kosten; de werkelijke kosten.   

Van de kosten dienen bewijsstukken te worden overlegd.   

5. Declaratie   

De declaratie van kosten van bestuursleden en commissieleden dient inclusief de 

bewijsstukken te worden ingezonden aan de penningmeester.   

De penningmeester stuurt zijn/haar declaratie ter goedkeuring aan de voorzitter van de 

vereniging.   


