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I. Algemeen 
 
In het Huishoudelijk Reglement is de verenigingsactiviteit tot verwerving van het ledenobject als 
volgt omschreven: 
 
Artikel 3.3.1 
Het is het streven van het bestuur jaarlijks de leden een “Ledenobject” te koop aan te bieden. 
Het bestuur zal jaarlijks kunstenaars en designers uitnodigen om een ontwerp hiervoor in te 
dienen. Uit de ingezonden ontwerpen zal het bestuur één ontwerp kiezen en de kunstenaar 
vragen deze te realiseren.  
 
Artikel 3.3.2 
Dit object zal ten minste tijdens een ledendag en in het magazine van de vereniging aan de 
leden worden gepresenteerd. Na een inschrijftermijn zal het in een gelimiteerde, gesigneerde 
en genummerde oplage worden vervaardigd. Voorwaarde is dat er minimaal 20 objecten 
worden besteld. 
 
Artikel 3.3.3 
De Vereniging verwerft van ieder ledenobject één exemplaar, om niet. Dit exemplaar blijft 
eigendom van de Vereniging. 
 
 
II. Procedure – tijdschema 1  
 
November  Oproep in tijdschrift en m.b.v. posters en flyers voor het maken van een ontwerp 

voor het ledenobject.  
Inzendingen verzameld door bestuurslid/coördinator ledenobject.  

 
Januari Selectie van ontwerp door bestuur VVMG, eventueel aangevuld met externe 

adviseurs. 
Vervolgens opdracht aan gekozen kunstenaar/ontwerper voor realisatie van het 
ontwerp. 

 
April  Gekozen kunstenaar/ontwerper heeft ontwerp gerealiseerd.  

Kunstenaar/ontwerper en bestuur van de vereniging tekenen contract. 
(Als nodig kan kunstenaar/ontwerper een borg ontvangen voor de realisatie van 1e object). 
Het originele ontwerp blijft in bezit van de vereniging. 

 
Juni/juli Object komt (tijdelijk) in bezit van de coördinator ledenobject om: · 

o Hoge resolutie foto’s (laten) maken van object vanuit verschillende gezichtspunten, 

 
1 Voor het ledenobject 2021 is het standaard tijdschema aangepast. Kijk voor de actuele data op de website 

www.modernglas.nl 

 

http://www.modernglas.nl/
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o Beschrijving en foto’s naar tijdschrift Glas te sturen en voor op website met 
vermelding details, zoals: prijs, hoe te bestellen en waar te zien.  

o Bestelformulier voor op de website gereed te maken.  
 

November  Presentatie object op glaskunstbeurs, website en tijdens de ledendag in het 
najaar.  
Kunstenaar/ontwerper is bij dit laatste evenement aanwezig en geeft presentatie 
over het ontstaan van ontwerp resp. het object. 

 
December Einde inschrijvings-/betalingstermijn. Opstellen definitieve lijst door coördinator 

ledenobject. Controle op betalingen door penningmeester. Vaststelling limiet 
oplage door bestuur. 

 Informeren betrokkenen indien te weinig of te late inschrijvingen.  
 Certificaten aanmaken en ondertekenen door de voorzitter en de coördinator 

ledenobject.  
 
Januari  Doorgeven aan kunstenaar/ontwerper van het aantal te maken objecten.  

Afspraken maken om gerealiseerde objecten te ‘schouwen’. 
Elk object wordt voorzien van een volgnummer en het totaalnummer. 
 

Februari Mail naar alle kopers over de voortgang van de realisatie.  
 
Vóór april  Na schouwing: lijst met kopers en certificaten beschikbaar stellen 

Certificaten door kunstenaar laten ondertekenen.  
 

April Uiterlijk eind april alle objecten gereed.  
Kunstenaar/ontwerper maakt afspraken met kopers over de overdracht. 
Kunstenaar/ontwerper ontvangt van koper een bevestiging van de ‘goede’ ontvangst.  
Kunstenaar/ontwerper draagt bevestiging over aan de coördinator ledenobject. 
Deze vraagt penningmeester om het bedrag over te maken. 
(Als er sprake is van een borg voor de realisatie van het 1e object,  
dan wordt deze ingehouden). 

 
 
III. Selectie ontwerp: 
 
1. De selectie vindt plaats op basis van de ontwerpen op papier die door de kunstenaar en 

ontwerpers zijn ingediend. De coördinator ledenobject heeft alle ontwerpen verzameld en 
een volgnummer gegeven op basis van binnenkomst. 

 
2. De selectie vindt plaats in de eerste bestuursvergadering na de sluiting van de 

inschrijftermijn in december. 
 
3. Het bestuur van de vereniging heeft, ten behoeve van het selectieproces, de mogelijkheid 

om de bestuursvergadering uit te breiden met adviseurs.  
 
4. Het door het bestuur te selecteren ontwerp dient gemaakt te zijn door een in Nederland c.q. 

in België werkzame glaskunstenaar of ontwerper en is bedoeld om in glas uit te voeren.  
 
5. De prijs van het object, inclusief BTW, ligt tussen de € 400 en € 500.  
 
6. De belangrijkste selectie criteria zijn: uniciteit, mate van vernieuwing, reproduceerbaarheid 

en de juiste verhouding prijs/kwaliteit. 
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7. De selectie vindt plaats in 2 stappen: 

1e stap shortlist, resp. selectie ontwerpen van drie kunstenaars/ontwerpers,  
2e stap: definitieve keuze van het ontwerp.  

 
8. De uitkomst van de twee selectie stappen wordt vastgelegd in het verslag van de 

bestuursvergadering. 
 
9. De coördinator ledenobject stuurt elke individuele inzender een bericht over de uitkomst.  
 
10. De coördinator ledenobject maakt een afspraak met de geselecteerde 

kunstenaar/ontwerper voor het vervolgtraject.  
 
 
IV. Criteria voor en condities verbonden aan de opdracht. 
 
1. De door het bestuur te selecteren ontwerp dient gemaakt te zijn door een in Nederland c.q. 

België werkzame glaskunstenaar of ontwerper. 
 
2. Het ledenobject dient een glasobject te zijn, een sieraad behoort tot de mogelijkheden. De 

prijs van het object, inclusief BTW, wordt vastgesteld in overleg met de kunstenaar, mede 
rekening houdend met het prijsniveau van recente jaren. (Richtprijs 2020: € 400- € 500) 

 
3. De oplage van het object wordt, op basis van inschrijvingen op afgesproken datum, 

gelimiteerd. De minimale  oplage is 20 objecten. Voor maximum geldt als richtlijn een 
oplage van 50. De definitieve oplage wordt bepaald door het bestuur aan de hand van het 
aantal inschrijvingen.  

 
4. Het bestuur verstrekt aan de kunstenaar een schriftelijke opdracht waarin de in deze 

richtlijnen genoemde bepalingen zijn opgenomen. 
 
5. De kunstenaar/ontwerper verplicht zich tot de productie van het aantal objecten dat door de 

leden is besteld. Hoewel de objecten door de glaskunstenaar/uitvoerder handmatig worden 
vervaardigd, draagt hij/zij er zorg voor dat in de objecten slechts geringe kwalitatieve 
verschillen optreden. De mate van verschil tussen de objecten die nog acceptabel is,  
namens het bestuur, ter beoordeling aan de coördinator ledenobject.  

 
6. De kunstenaar draagt zorg voor de tijdige levering/overdracht van de objecten. Daarnaast 

draagt hij/zij zorg voor de levering van de objecten op uiterlijk 1 april aan diegenen die 
hebben ingeschreven. De kosten van het in dit punt genoemd transport c.q. de verzending 
komen voor rekening van de kunstenaar.  

 
7. Het object wordt door de kunstenaar/ontwerper voor eenmalige productie ontworpen. Dit 

impliceert, dat de kunstenaar/ontwerper bij aanvaarding van de opdracht van de vereniging 
het nalaat eenzelfde object qua vorm, kleur en afmeting naast de productie van het 
ledenobject VvMG, te vervaardigen.  

 
8. De vereniging laat een professionele foto maken van het object. Deze foto blijft eigendom 

van de vereniging en wordt gebruikt voor publicatie in het tijdschrift Glas en op de website 
www.modernglas.nl;  
 

9. De kunstenaar levert een beschrijving van het ledenobject en een Curriculum Vitae aan.  
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V. Aanwijzingen voor de kunstenaar/ontwerper die het ledenobject vervaardigt. 
 
De kunstenaar/ontwerper wiens/wier ontwerp door het bestuur wordt gekozen, moet in staat 
worden geacht onderstaande aanwijzingen na te komen. De begeleiding vindt plaats door de 
coördinator ledenobject. 
 
1. De kunstenaar/ontwerper zorgt voor een tijdige vervaardiging van het geselecteerde 

ontwerp uiterlijk 1 mei, zodat het in mei aan het bestuur kan worden getoond. 
 
2. De kunstenaar/ontwerper kan indien nodig vooraf een voorschot gelijk aan de kostprijs van 

het ledenobject ontvangen om het ontwerp te vervaardigen. Na realisatie van alle bestelde 
objecten wordt dit bedrag bij de eindafrekening in mindering gebracht.  

 
3. Ten behoeve van publicatie in het septembernummer van Glas dient uiterlijk 1 juli een 

beschrijving en foto van het verkozen object te worden aangeleverd.  
De kunstenaar/ontwerper draagt er zorg voor dat de coördinator ledenobject uiterlijk eind 
mei kan beschikken over een exemplaar van het ledenobject voor het vervaardigen van een 
foto. Ook draagt hij/zij zorg voor een beschrijving van het object. Dit object blijft in bezit van 
de vereniging. 

 
4. Op de Glas & Keramiek beurs (jaarlijks in november) wordt het ledenobject tentoongesteld 

op de stand van de vereniging. De leden van de vereniging kunnen tijdens de beurs het 
object bezichtigen en bestellen. 

 
5. Het ledenobject wordt gedurende de periode van minimaal 2 maanden gepresenteerd op de 

website van de vereniging www.modernglas.nl. Op de website staat een bestelformulier 
voor het ledenobject. 

 
6. Op de ledendag van de vereniging in het najaar, geeft de kunstenaar/ontwerper ten 

behoeve van de leden een video -, PowerPoint presentatie over het ontwerp en de 
vervaardiging van het object.  

 
7. Na de sluiting van de inschrijvingstermijn in december is bekend hoeveel leden een object 

hebben besteld en betaald (gecontroleerd door de penningmeester). Door het bestuur wordt 
het aantal te maken objecten vastgesteld c.q. gelimiteerd.. 

 
8. Als er te weinig inschrijvingen zijn, worden de kunstenaar/ontwerper en de inschrijvers op 

de hoogte gesteld van de annulering. Eventuele borg wordt teruggevraagd. De kunstenaar/ 
ontwerper heeft vervolgens alle vrijheid het object tentoon te stellen of te verhandelen. 

 
9. Door inschrijvers gedane betalingen worden teruggestort. Het glaskunstwerk dat als 

voorbeeld is gemaakt, wordt door de vereniging teruggegeven aan de 
kunstenaar/ontwerper. 

 
10. Bij te late inschrijving worden de  inschrijvers op de hoogte gebracht en eventuele 

betalingen teruggestort.  
 
11. De financiële afwikkeling geschiedt door de penningmeester van de vereniging. 
 
12. Voor 1 april daaropvolgend moeten de bestelde objecten gereed zijn voor een schouwing 

door de vereniging. (beoordeling coördinator ledenobject). 
 



Vereniging van Vrienden van Modern Glas 
Bestuurlijke Richtlijnen voor het ledenobject 

 
 

 
Uitwerking op basis besluit ALV d.d. 20 oktober 2019 met looptijd van 3 jaar (object 2020, 2021, 2022).   
 5 van 6 

13. De financiële afwikkeling richting kunstenaar/ontwerper geschiedt door de penningmeester 
van de vereniging. Het moment van betaling wordt aangeven door de coördinator 
ledenobject. Dit gebeurd op basis van de feedback door de koper aan de 
kunstenaar/ontwerper. 

 
14. Bij ieder object wordt een certificaat toegevoegd, waarop vermeld: 

o naam van de kunstenaar/ontwerper 
o naam object 
o de oplage en het volgnummer. 
 

Het certificaat wordt ondertekend door de kunstenaar/ontwerper, de voorzitter en de 
coördinator ledenobject van de vereniging. De coördinator ledenobject zorgt voor de 
productie van de certificaten. 

 
 
VI Wederzijdse verplichtingen van de vereniging en de kunstenaar/ontwerper.  
 
De vereniging verplicht zich: 
 
1. De kunstenaar/ontwerper tijdig van de nodige informatie te voorzien 
2. De kunstenaar/ontwerper, na ontvangst van de opdracht, een contract in tweevoud te 

overhandigen ter ondertekening door de kunstenaar/ontwerper en bestuur. 
3. In “Glas” 3 (voor de Glaskunstbeurs) een foto en beschrijving van het ledenobject te doen 

plaatsen met daarbij verwijzing naar de bestel- en bezichtigingmogelijkheden 
4. Op de in het najaar te houden ledendag de kunstenaar/ontwerper te begeleiden en zorg te 

dragen voor de benodigde apparatuur voor de presentatie. 
5. De contactinformatie van leden, die het object besteld hebben, beschikbaar te stellen.  
6. Bij ieder af te leveren ledenobject zorg te dragen voor een certificaat. 
7. Na bevestiging van goede overdracht van de ledenobjecten te zorgen voor financiële 

afhandeling.  
 
De kunstenaar/ontwerper verplicht zich: 
 
1. Het geselecteerde object te realiseren overeenkomstig het ontwerp. 
2. Het eerste object tijdig (voor presentatie op de glaskunstbeurs en ledendag) beschikbaar te 

stellen aan de vereniging. 
3. Voor april de bestelde objecten overeenkomstig het ontwerp resp. het eerste object, te 

realiseren. 
4. De coördinator ledenobject op de hoogte te houden van de voortgang en uit te nodigen voor 

een schouwing. 
5. Te zorgen voor de overdracht van de objecten aan de kopers. 

 

VII. Criteria voor de verkoop van het ledenobject. 
 
1. Het ledenobject is alleen te bestellen door leden van de vereniging. Zij dienen de jaarlijkse 

contributie van de vereniging op het moment van bestelling te hebben voldaan. Per 
lidmaatschap kan in principe slechts één ledenobject besteld worden. 

 

2. Niet leden kunnen het ledenobject bestellen indien zij lid worden van de vereniging. Zij 
dienen gelijktijdig met de betaling van het ledenobject de jaarlijkse contributie af te dragen. 

 
3. Leden van de vereniging kunnen het ledenobject vanaf de presentatie op de glaskunstbeurs 

tot 31december bestellen. Betaling van het ledenobject dient voor de vastgestelde datum 
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door de penningmeester te zijn ontvangen op de rekening van de vereniging. 
 

4. Bestellingen worden altijd in volgorde van binnenkomst behandeld en de objecten krijgen 
een daaraan gerelateerd volgnummer. Hierbij wordt het aantal gelimiteerd.  

  
5. De inschrijving voor aankoop ledenobject sluit 31 december. Bestellingen en betalingen die 

na deze datum binnenkomen worden niet meer verwerkt. De bestelling wordt pas definitief 
als de betaling door de penningmeester is ontvangen.  

 
6. Alle objecten worden door de kunstenaar/ontwerper met de grootste zorg gemaakt en door 

hem/haar direct dan wel nadat de gehele serie gereed is, genummerd.  Er is geen relatie 
tussen de kwaliteit van het ledenobject en het serienummer daarvan. Een lid krijgt een 
ledenobject met een serienummer dat overeenstemt met het volgnummer van ontvangst 
van de bestelling.  

 
Bovenstaande aanwijzingen worden de kunstenaar/ontwerper ter lezing aangeboden en dienen 
in tweevoud te worden ondertekend. Een exemplaar behoudt de kunstenaar/ontwerper en een 
exemplaar ontvangt het bestuur. 
 
 
Oktober  2019. 
Het bestuur VvMG.  
 
 
 
De contactgegevens coördinator ledenobject:  
Maria Niessen  
mwjn@xs4all.nl (023) 5252589  

mailto:mwjn@xs4all.nl

