Ballotageformulier
Vereniging Beeldend Kunstenaars Deventer - VBK
1. Persoonsgegevens
Naam
Voorletters en roepnaam
M/V
Geboortedatum en -plaats
Woonadres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Atelieradres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (vast)
Mobiel
Website
E-mail adres
Linked-In
Social media

2. Opleidingen, stipendia en subsidies, prijzen
Naam
Richting
Plaats

Datum diploma

Stuur van ieder diploma of getuigschrift een kopie mee
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3. Exposities (beginnend met de meest recente)
datum
locatie
plaats

4. Beroepspraktijk (voeg bewijsstukken toe)
a
Opdrachten en (sociale) kunstprojecten
opdracht of project
opdrachtgever

solo/groeps

datum oplevering

b
Docentschappen - commissies (geen cursussen in eigen atelier)
instelling
taak
datum van/tot

c
Galerie('s), lidmaatschappen en inschrijvingen
Naam
Jaar van/tot
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d

Nevenactiviteiten (bijbanen, freelance werk, cursussen)

Hoeveel procent van je werkweek ben je actief als kunstenaar?
5. Documentatie
Lever een cd aan met 10 afbeeldingen van recent werk
Titel
jaar
afmetingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_____________%

materialen

6. Publicaties waarin je werk is opgenomen en / of inhoudelijk beschreven
Naam krant/tijdschrift/etc.
Naam en functie auteur
Datum

Voeg kopieën toe
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7. Aanbevelingen van professionals uit de kunstwereld (academiedocenten,
collega's, galeriehouders, curators, etcetera)
Voeg toe
8. Inhoudelijke beschrijving van de ontwikkeling van een project, of een serie van je
werk
(je mag ook een kunstprofessional vragen dit te doen)
Voeg toe
___________________________________________________________________
De VBK is:
• een vereniging van professionele beeldend kunstenaars gericht op de
inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkeling van het beeldend werk en de
beroepspraktijk van de leden
• een vereniging die staat voor de professionaliteit van haar leden door een
serieuze ballotage en de monitoring van de beroepspraktijk
• een gezamenlijke stem naar overheden en instanties, en een aanspreekpunt voor
iedereen die in contact wil komen met professionele kunstenaars
Wanneer je op grond van dit aanmeldingsformulier verwacht dat je werk als
professioneel beeldend kunstenaar voldoende kwaliteit en betekenis heeft om lid te
kunnen zijn van de VBK, stuur het dan ingevuld, samen met de gevraagde bijlagen
toe aan:
Thea Kokke
IJsselkade 19
7412 BL Deventer
Op grond van haar beoordeling van dit inschrijfformulier besluit de
ballotagecommissie van de VBK of je in aanmerking komt voor een atelierbezoek.
Op grond van de bevindingen van de ballotagecommissie wordt in een algemene
vergadering besloten of je al dan niet kunt worden toegelaten tot de VBK.
Dit besluit is niet aanvechtbaar, maar er kan wel over gecorrespondeerd worden.
Bedankt voor je aanmelding!
(vier pagina's)
aantal (genummerde) bijlagen:
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