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'REGLEMENT' 
 
De stichting Kunstkollektief Borger-Odoorn (KKBO) is opgericht om een podium te creëren voor 
kunstenaars, amateurs en professionals. Het kollektief wordt gevormd door een groep mensen die actief 
met kunst bezig zijn. 
 
De belangrijkste activiteit van de leden is het organiseren van en deelnemen aan een jaarlijkse Kunstroute. 
Daarnaast biedt Kollektief  een platform voor uitwisseling van ideeën en nieuwsberichten, zoals 
bijvoorbeeld aanstaande exposities of uitnodigingen tot deelname daaraan.   
 
De stichting Kunstkollektief Borger-Odoorn heeft een aantal spelregels opgesteld voor deelname. Bij 
lidmaatschap van de stichting KKBO gaan we er van uit dat het lid akkoord gaat met het regelement. 
 
1. Alleen kunstenaars woonachtig in de gemeente Borger-Odoorn kunnen zich aansluiten en alleen met 

eigen werk. 
 

2. Hoewel er geen academische eisen worden gesteld voor deelname, verwachten we wel dat je werk 
een zekere kwaliteit heeft.  

 
3. Aanmelden als nieuw lid kan jaarlijks van november  tot 1 maart.  

 
4. Vóór 1 april dient de contributie betaald te zijn die geldt voor het lopende boekjaar. Hiervoor krijg je in 

maart een verzoek per mail van de penningmeester, met daarin vermeld het te betalen bedrag van 
 € 45,= over te maken naar NL10 RABO 0338 1839 73 tnv de stichting KKBO. 
 

5. Als lid van de stichting KKBO ga je akkoord met de regels van het privacy beleid zoals weergegeven op 
onze website en volgens ons beleidsplan. Dit houdt onder andere in dat je akkoord gaat met publicatie 
van foto’s van jouw werk en het adres van je atelier op de website en in de folder. 
 

6. Vóór 1 april van elk jaar dien je een  goede foto van één van je nieuwe werken beschikbaar te stellen 
voor de folder en de poster voor de Kunstroute. Je krijgt hiervoor in februari een verzoek per mail van 
het daarvoor verantwoordelijk bestuurslid. 

 
7. De leden zijn vrij om gastexposanten uit te nodigen voor de Kunstroute. Elke gastexposant betaald 

hiervoor een bijdrage van € 15,=  die door het lid afgedragen wordt aan de stichting. Wil je dat een gast 
opgenomen wordt in de folder, dan dien je hiervoor een verzoek in bij het bestuurslid die jou heeft 
verzocht om de betreffende informatie voor de folder. Ook vóór 1 april. 

 
8. Bij het lidmaatschap hoort  opname op de website van de stichting KKBO met eventueel een link naar 

de eigen website.  
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9. Elk lid krijgt een vlag van de stichting in bruikleen die alleen tijdens de jaarlijkse Kunstroute wordt 

gebruikt. De kunstenaar verzorgt zelf de goede conditie en de opslag van de vlag gedurende de rest 
van het jaar. Wil je extra vlaggen, dan kan dat tegen kostprijs. Een verzoek hiervoor kun je indienen via 
de mail bij het secretariaat. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de vlaggen te worden 
ingeleverd bij het secretariaat. Alleen voor de extra aangevraagde vlaggen kun je een relevante 
restitutie ontvangen. 

 
10. Informatie over ‘eigen’ exposities of uitnodigingen voor openingen kunnen desgewenst worden 

opgenomen op de facebook-pagina van de stichting Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij het 
Ineke van den Heuvel: klazineke@hotmail.com. 

 
11. Bij lidmaatschap zijn de volgende gegevens nodig; 

Naam, adres, postcode, woonplaats, aard van je werk, telefoonnummer(s), mailadres en eventuele 
website.  
Deze gegevens graag mailen naar het secretaraat. 
 

12. Publicatie van de aangesloten kunstenaars op de website van de stichting KKBO. Hiervoor is nodig; 
Een tekst waarin je jezelf presenteert, je eigen website en minimaal één VIERKANTE foto van je werk. 
Heb je geen eigen website, dan mag je maximaal 10 foto's aanleveren, zodat mensen een indruk krijgen 
van je werk. 
 

13. In 2019 start een try-out voor Kunstuitleen aan de gemeente Borger-Odoorn. Als lid kun je hier vrijwillig 
aan deelnemen. Elk lid wordt gevraagd om 1 of 2 werken kosteloos (in ieder geval het eerste jaar) 
beschikbaar te stellen voor de periode van een jaar. Deze komen te hangen in het gemeentehuis van 
Borger-Odoorn in Exloo. Verzekering van de kunstwerken wordt geregeld door de gemeente. Werken 
kunnen ook aangekocht worden door ambtenaren of de gemeente. Die opbrengst is uiteraard 
helemaal voor de kunstenaar. 

 
14. Van alle leden wordt betrokkenheid met de stichting verwacht. Op een aantal punten is lidmaatschap 

niet vrijblijvend: 
 

 Alle bij het KKBO aangesloten kunstenaars nemen deel aan de jaarlijkse Kunstroute in het 
tweede weekend van oktober. Bij andere door het KKBO georganiseerde activiteiten is 
deelname vrijwillig. 

 

 Van iedere aangesloten kunstenaar wordt verwacht dat hij/zij actief meedenkt en zo mogelijk 
ook meewerkt aan zaken die we gezamenlijk oppakken. Inzet van eigen kwaliteiten zijn hierbij 
van harte welkom. We kunnen de contributie alleen laag houden door zelfwerkzaamheid en 
inzet van allen. Reageer in ieder geval altijd op mail van het KKBO. 

 

 Van alle leden wordt inzet verwacht bijvoorbeeld bij de promotie van het KKBO door de 
verspreiding van folders en posters voorafgaand aan de Kunstroute volgens een gezamenlijk 
opgesteld distributiesysteem en zoveel mogelijk vermelding van het KKBO bij exposities, 
kunstmarkten of andere activiteiten waaraan je deelneemt vanuit je kunstenaar zijn. 

 
15. Lidmaatschap beëindigen:  Opzeggen dient schriftelijk (per mail) te gebeuren vóór 1 maart van een 

lopend boekjaar. De vlag dient  ingeleverd te worden bij het secretariaat. 
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