Vereniging van Vrienden van Modern Glas
Extract uit de Richtlijnen voor het ledenobject
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I. Algemeen
In de ledenvergadering van 22 november 1986 werd besloten de mogelijkheid te onderzoeken
van het jaarlijks uitbrengen van een ledenobject. Dit onderzoek had een positief resultaat en
met ingang van het jaar 1987 kunnen de leden jaarlijks een glasobject als ledenobject
verwerven. De vereniging koos er destijds voor om in Nederland werkzame glaskunstenaars uit
te nodigen een ontwerp in te sturen. Een door het bestuur van de vereniging benoemde jury
van drie personen (conservator, galeriehouder en kunstenaar) beoordeelde de inzendingen en
adviseerde het bestuur welke inzending als ledenobject in aanmerking zou moeten komen. De
bevindingen werden in een juryrapport neergelegd.
In de loop der jaren werd het echter steeds moeilijker voldoende inzendingen van kunstenaars
te verwerven. Daarnaast ontstond binnen de vereniging een discussie over de kwaliteit en
artisticiteit van de ingediende ontwerpen en de keuze die de jury daaruit gemaakt had. Het
bestuur besloot daarom, in overeenstemming met de gevoelens in de ledenvergadering met
ingang van het jaar 1992 de procedure te wijzigen. Een commissie van drie leden, in dezelfde
samenstelling als eerder genoemd, wordt door het bestuur met een zoekopdracht belast om
een kunstenaar en het te vervaardigen object uit te kiezen en deze keuze als voorstel aan het
bestuur voor te leggen.
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.
Een door het bestuur ieder jaar opnieuw te benoemen commissie, bestaande uit drie leden, zal
daartoe een glaskunstenaar uitnodigen om met een, in de ogen van de commissie, passend
voorstel te komen. Het gekozen ledenobject zal op de glaskunstbeurs, in Fjoezzz, op de
website: “www.modernglas.nl”, alsmede op enkele nader te bepalen locaties worden
gepresenteerd. Na een inschrijftermijn zal het in een gelimiteerde, gesigneerde en genummerde
oplage worden vervaardigd.
Artikel 3.3.2.
Na overleg met de commissie zal het bestuur een voor alle partijen bindend geldbedrag
vaststellen met de daarbij behorende condities. 10 % van de aanschafprijs gaat naar de
vereniging ter dekking van de onkosten, 90% gaat naar de kunstenaar. De kunstenaar zorgt
voor afdracht van BTW.
Artikel 3.3.3.
De Vereniging zal ook jaarlijks een ledenobject verwerven, dat eigendom blijft van de
Vereniging.
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VIII. Criteria voor de verkoop van het ledenobject (toegevoegd september 2007 en gewijzigd januari 2010).
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 ca medio november bestellen. Betaling van het ledenobject dient te
geschieden door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso of in
contanten.
4. Bestellingen worden altijd in volgorde van binnenkomst behandeld en de objecten krijgen
een daaraan gerelateerd volgnummer. Hierbij gelden de volgende criteria:
Op de eerste dag van de Glaskunstbeurs start van de verkoop van het ledenobject.
Bestellingen die tijdens de 1e dag van de Glaskunstbeurs worden gedaan worden in
volgorde van binnenkomst als eerste in behandeling genomen en genummerd.
Bestellingen die voorafgaande aan de Glaskunstbeurs binnenkomen worden direct na
afloop van de 1e dag van de Glaskunstbeurs in volgorde van binnenkomst in
behandeling genomen en genummerd.
Vervolgens worden de overige bestellingen in volgorde van binnenkomst behandeld en
genummerd.
4. De inschrijving sluit medio november (in principe twee weken ná de najaarsvergadering).
Bestellingen en betalingen die na deze datum binnenkomen worden niet meer verwerkt. De
bestelling wordt pas definitief als de automatische incasso is geslaagd en de betaling is
ontvangen.
5. Alle objecten worden door de glaskunstenaar met de grootste zorg gemaakt en door hem
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 dat aan het betreffende lid is
verstrekt bij inschrijving.
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