Hoe gaan we om met het ledenobject
Als vervolg op het uitbrengen van het jaarlijkse leden object heeft het Bestuur het volgende voorstel:
Uitgangspunten
De leden van d VVMG in de gelegenheid te stellen een redelijk betaalbaar object dan wel objecten te
verkrijgen.
Een keuze te bieden aan mogelijkheden waardoor meer leden wellicht tot aanschaf overgaan.
Ontwerpers/kunstenaars gelegenheid te bieden interesse kenbaar te maken voor het maken van een
object voor de leden
Opzet
Ontwerpers/Kunstenaars worden uitgenodigd een ontwerp voor een object in te sturen.
De prijs van het object mag maximaal 500euro zijn inclusief btw en verpakkings- en
verspeidingskosten .
Het VVMG bestuur kiest uit de inzendingen 3 ontwerpen.
Hierbij wordt meegewogen: verhouding prijs/kwaliteit - verscheidenheid van de ontwerpen reproduceerbaarheid.
De ontwerpers/kunstenaars van de uitgekozen objecten ontvangen een voorschot ter hoogte van het
bedrag dat door hen is aangegeven als prijs voor de realisatie van 1 exemplaar.
Aan de 3 gemaakte objecten en de makers daarvan wordt aandacht besteed in Fjoezzz.
De vereniging zal zorg dragen dat de objecten te zien zullen zijn, bij voorkeur op de Glaskunst beurs
of op een andere wijze.
Leden kunnen een of meerdere exemplaren bestellen (uitsluitend via internet).
Inschrijven is mogelijk tot 1 december.
De vereniging zorgt voor het innen van de bedragen, en maakt de bedragen over aan de
ontwerpers/kunstenaars als de objecten gereed zijn. Hierbij wordt het voorschot verrekend.
Wanneer geen enkel object is besteld wordt het voorschot omgezet in een bijdrage.
Ontwerpers/kunstenaars zorgen zelf voor verspreiding naar de bestellers.
De Vereniging schaft geen van de objecten aan, zij faciliteert alleen het proces.
Schets tijdspad
Januari uitnodiging indienen ontwerp
Indientermijn tot half februari
Eind februari keuze maken door VVMG bestuur
Half mei de 3 objecten gereed
Aandacht objecten en ontwerpers in Floezzz nr. 3.
Presentatie op Glaskunstbeurs of op andere wijze
Bestellen object(en) tot 1 december
Productie van bestellingen, levering uiterlijk april het jaar daar op volgend.
Evaluatie
Het bestuur ziet deze opzet als een experiment. Na het eerste jaar vindt evaluatie plaats. Gekeken zal
dan worden naar de ervaringen en de belangstelling van zowel ontwerpers/kunstenaars als van de
bestellers.

