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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

KUNST (h) ART VZW 

 

Artikel 1: Toepassing 

 

Het reglement is toepasselijk op alle leden; zowel de effectieve leden als de toegetreden leden. 

Enkel meerderjarigen (+ 18 jaar) kunnen lid zijn van KUNST (h) ART vzw, tenzij anders overeengekomen met de Raad van 

Bestuur. 

 

Artikel 2: Kennisgave en akkoord 

De kennisgave van dit reglement aan alle leden gebeurt door de ophanging ervan in het atelier en bij voorlegging bij 

inschrijving. 

Door het gebruik van het atelier verklaart elk lid zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. 

 

Artikel 3: Richtlijnen 

1.  Alle leden streven naar kunsthartelijke omgangsvormen. Er wordt verwacht dat de leden zich respectvol gedragen 

t.a.v. elkaar : seksistische, racistische en andere kwetsende opmerkingen worden niet toegestaan. 

2. De algemene vergadering kan een toegang tot het atelier aan elk lid weigeren indien hij/zij zich niet wil houden 

aan een geweldloze en respectvolle wijze van samenzijn. 

3. Dronkenschap, immoraliteit, zware beledigingen, diefstal, discriminatie, geweld, pesten, ongewenst seksueel 

gedrag en het voorleggen van vervalste documenten met het oog op bedrog worden niet getolereerd. 

4. Er wordt verwacht dat de leden, in de mate van het mogelijke, actief deelnemen aan de georganiseerde 

activiteiten. 

5. Alle leden zijn jaarlijks lidgeld verschuldigd. Dit lidgeld loopt voor de periode van 1 januari tot 31 december. Enkel 

de leden die hun lidgeld betaald hebben, kunnen deelnemen aan de atelierwerking. 

6. Lesgelden voor cursussen worden integraal en voorafgaand betaald per overschrijving.  

 

Artikel 4: Het atelier / De lokalen 

Het atelier is enkel toegankelijk voor leden en dit volgens volgende uurregeling: 

 van maandag tot woensdag telkens van 13 uur tot 21 uur 

 van donderdag tot vrijdag telkens van 13 uur tot 18 uur 

 op zaterdag van 13 uur tot 17 uur 

 op zondag gesloten 

 

Het atelier is rookvrij. 

Het uitvoeren van opdrachten en het verwerken van materiaal kan enkel in het atelier en in de daartoe bestemde 

lokalen. 
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De lokalen worden bij de beëindiging van de atelierwerking ordelijk achtergelaten: 

 Tafels leeg en afgewassen; 

 Stoelen onder de tafels; 

 Werkmateriaal netjes afgewassen en op zijn plaats;  

 Indien nodig worden de lokalen geveegd. (1 maal in de week wordt er zeker gedweild); 

 Tassen, borden en bestek worden afgewassen, afgedroogd en weggezet; 

 

Indien een lid schade vaststelt of veroorzaakt aan lokalen en materiaal, dient hij/zij hiervan onmiddellijk de 

verantwoordelijke van het respectievelijke atelier hiervan op de hoogte stellen. 

Ieder is op eigen risico aanwezig in de ateliers en dient zelf maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. 

Schade aan de lokalen en materialen van het atelier - ontstaan door nalatigheid van een lid - zal door het betrokken 

lid betaald worden. 

 

Artikel 5: Het tuinmateriaal 

Indien er tuinstoelen en/of tuintafels gebruikt worden, dienen die voor het sluitingsuur teruggezet te worden in het 

tuinhok. 

Indien de luifel uitzit (zonnewering boven de ingang van de ateliers) dient deze terug ingeschoven te worden bij het 

afsluiten van de ateliers. 

 

Artikel 6: Computergebruik 

In de gang van  de ateliers staat een computer met printer voor openbaar gebruik. Foutmeldingen, storingen, of 

andere, worden direct gemeld aan de voorzitter of secretaris. 

Prints worden betaald. 

 

Artikel 5: Het materiaal 

1. Elk lid staat in voor zijn eigen basismateriaal (o.a. verf, borstels, doeken, klei, zink, kleurinkten, papier e.d.). 

2. Het eigen materiaal dient het lid te naamtekenen, zoniet wordt het beschouwd als eigendom van KUNST (h) ART 

vzw. 

3. KUNST (h) ART vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade en diefstal van het eigen materiaal 

en/of persoonlijke voorwerpen van het lid. 

4. Materialen die achterblijven van gewezen leden worden automatisch als eigendom van KUNST (h) ART vzw 

beschouwd. 

5.  Elk lid dient zich strikt te houden aan de gebruiksaanwijzingen van het werkmateriaal. 

6. De respectievelijke gebruiksaanwijzingen van het materiaal worden in elk lokaal goed zichtbaar opgehangen. 

 

De Raad van Bestuur, 

Léonel Van Overbeke                        Lieve Coppin 

Voorzitter                 Secretaris                                                  
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