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INTERN REGLEMENT 
 

Algemeen 

Statuten Artikel 1-2 

 

De VERENIGING VAN BOTANISCHE KUNSTENAARS BELGIË vzw, hierna ‘vereniging of vzw’, met zetel 

te Bredene, Sluizenstraat 119, werd opgericht op 10 januari 2020. 

 

Dit intern reglement wordt opgesteld door het bestuur en is van toepassing in samenhang met de 

statuten van de vereniging. 

 

 

Doel 

Statuten Artikel 3 

 

De VERENIGING VAN BOTANISCHE KUNSTENAARS BELGIË vzw, met zetel te Bredene, Sluizenstraat 

119 heeft als doel het ambacht van botanisch tekenen te promoten in België.  

 

Botanisch tekenen is een hybride vorm tussen kunst en wetenschappen. Een botanische tekening is een 

realistische, waarheidsgetrouwe afbeelding van planten en bloemen, waarbij gestreefd wordt naar een 

wetenschappelijk verantwoorde weergave en dit op een kunstzinnige manier. Er zijn verschillende 

media toegelaten: grafiet, inkt, aquarel en olieverf. Fotografisch werk valt niet onder de activiteiten. 

 

De vzw heeft als belangeloos doel: 

1. Een platform te bieden aan de Belgische botanische kunstenaars 

2. Binnen de vereniging een stimulerende omgeving te creëren waarin de leden zich verder 

kunnen ontplooien als botanisch kunstenaar 

3. Naar buiten toe, botanische kunstenaars een podium te bieden om hun werken te tonen 

4. Naar het brede publiek een hefboom worden om het ambacht bekend te maken 

De activiteiten die de vereniging tot voorwerp heeft zijn: 

1. Ledenvergadering: minstens 1 keer per jaar 

2. Uitstappen (veldtrips, natuurreservaten, botanische tuinen, tentoonstellingen,…) 

3. Organiseren van lezingen en workshops 

4. Organiseren van tentoonstellingen en demonstraties 

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen 

tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, 

waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. 
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Lidmaatschap 

Statuten Hoofdstuk 2 – Artikel 5 t/m 19 

 

De vzw bestaat uit ‘Effectieve leden’, hierna ‘WERKENDE leden’ genoemd en ‘Toegetreden leden’, 

hierna ‘KUNSTMINNENDE leden’ genoemd. 

 

De criteria voor lidmaatschap voor WERKENDE leden zijn de volgende: 

1. Natuurlijk persoon zijn 

2. En/of belangstellende zijn voor de activiteiten van de vzw, met inbreng van bruikbare 

competenties voor het doel 

3. En/of cursist zijn van workshops botanisch tekenen 

4. En/of actief zijn als botanisch kunstenaar – ook beginners – en dat kunnen illustreren met eigen 

werk 

5. Het engagement om een actieve bijdrage te leveren aan de werking, hetzij door het bijwonen 

van activiteiten, hetzij organisatorisch. 

6. Statuten en intern reglement bij aanvraag goedkeuren 

7. Privacyverklaring bij aanvraag goedkeuren 

8. Het betalen van lidgeld 

Een kandidaat werkend lid vult het online aanvraagformulier in en stuurt dit door naar het 

bestuursorgaan. Een paar foto’s van eigen werk (max 5) dienen doorgemaild te worden naar 

hildeo.vbkb@gmail.com. (Bestandsformaat jpg, 72ppi, +/- 800KB per foto) 

 

Het bestuursorgaan beslist over de aanvaarding van de kandidaat. De beslissing moet niet gemotiveerd 

worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 

Het aanvaard kandidaat werkend lid krijgt een uitnodiging tot betaling. Bij betaling van het lidgeld 

aanvaardt men als werkend lid de statuten, het interne reglement en de privacyverklaring. Na betaling 

van het lidgeld is men WERKEND lid. 

 

Het lidmaatschap voor werkende leden bedraagt momenteel 45€ per jaar, het werkjaar loopt van 1 

januari tot en met 31 december.  Het bestuur kan het lidgeld jaarlijks aanpassen. 

 

Werkende leden verplichten zich ertoe, door hun lidmaatschap, om kwalitatieve botanische werken te 

maken of, in het geval van beginnende botanische kunstenaars, om zich verder te scholen en te groeien 

in het ambacht van het botanisch tekenen.  
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De criteria voor lidmaatschap voor KUNSTMINNENDE leden zijn de volgende: 

1. Invullen van een aanvraagformulier 

2. De doelstellingen van de vzw ondersteunen 

3. Intern reglement bij aanvraag goedkeuren 

4. Privacyverklaring bij aanvraag goedkeuren 

5. Het betalen van lidgeld 

Een kandidaat kunstminnend lid vult het online aanvraagformulier in en stuurt dit door naar het 

bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist over de aanvaarding van de kandidaat. De beslissing moet 

niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 

Het kunstminnend lid krijgt een uitnodiging tot betaling. Bij betaling van het lidgeld aanvaardt men als 

kunstminnend lid het interne reglement en de privacyverklaring. Na betaling van het lidgeld is men 

KUNSTMINNEND lid. 

 

Het lidmaatschap voor kunstminnende leden bedraagt momenteel 25€ per jaar, het werkjaar loopt van 

1 januari tot en met 31 december. Het bestuur kan het lidgeld jaarlijks aanpassen. 

 

 

Algemene vergadering 

Statuten Hoofdstuk 3 – Artikel 20 t/m 27 

 

Enkel de werkende leden hebben stemrecht in de Algemene vergadering zoals voorzien in de statuten. 

 

 

Bestuur 

Statuten Hoofdstuk 4 – Artikel 28 t/m 38 

 

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

 

Voorzitter:   Hilde Orye   hildeo.vbkb@gmail.com 

 

Penningmeester:  Hilde De Hondt hildedh.vbkb@gmail.com 

 

Secretaris  Raven Brackx  ravenb.vbkb@gmail.com 

  



 

 

Vereniging van Botanische Kunstenaars België vzw 
Maatschappelijke zetel: Sluizenstraat 119 – 8450 Bredene 

 Ondernemingsnummer: BE 0741 638 838 

 

 

 

Website - Ledensectie 

 

Zowel werkende als kunstminnende leden krijgen toegang tot de ledensectie op de website van de 

vereniging.  

 

Daarop worden publicaties van de nieuwsbrief, fotoverslagen van uitstappen/activiteiten en 

aankondigingen bestemd voor de leden voorzien. 

 

 

Website – Digitaal platform 

 

Aan werkende leden willen wij een platform bieden om via de Vereniging van Botanische Kunstenaars 

België vzw met hun werk naar buiten te komen.  

 

Voor werkende leden is er een digitaal platform voor 3 foto’s per persoon aangevuld met een korte 

CV en een link naar website of facebookpagina van de kunstenaar. Ook deze foto’s worden eerst 

geëvalueerd door het bestuur. Dit persoonlijk platform, kan op vraag van het lid, één keer per jaar 

worden vernieuwd. Ook het bestuur kan het werkend lid vragen om te vernieuwen en zal de werkende 

leden hierover tijdig informeren. 

 

(Bestandsformaat jpg, 72ppi, +/- 800KB per foto) 

 

 

Activiteiten 

 

De Vereniging van Botanische Kunstenaars België vzw organiseert activiteiten welke, afhankelijk van de 

doelgroep, toegankelijk zijn voor iedereen, enkel voor leden of enkel voor werkende leden. 

Het bestuur zal op basis van het soort activiteit bepalen wie kan deelnemen. 

 

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of diefstallen, noch 

tijdens de activiteiten die de vereniging organiseert, noch tijdens de vergaderingen die worden 

ingericht. 

 

Elk lid dient als een goede huisvader te handelen ten aanzien van het materiaal dat de vereniging 

hem/haar ter beschikking stelt. 
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Tentoonstellingen 

 

De vereniging stelt zich tot doel om in de toekomst ook exposities te organiseren met werken van de 

werkende leden.  

 

Hiervoor zal in de toekomst een wedstrijdreglement worden uitgewerkt dat criteria voor deelname zal 

beschrijven. 

 

 

Sponsoring 

 

Sponsors leveren alleen een financiële bijdrage waarvoor advertentie, logo vermelding, kortom 

‘zichtbaarheid’ wordt geboden. Zij kunnen op geen enkele manier de inhoud van het programma 

bepalen. 

 

 

Slot 

 

Elke lid van de vereniging, zijnde werkend, of kunstminnend lid, dient dit intern reglement te 

respecteren en mag nooit de belangen van de vereniging schaden. 

 

Het logo en de naam van de vereniging kunnen enkel gebruikt worden voor activiteiten die bijdragen 

tot de doelstellingen van de vereniging. 

 

Dit intern reglement treedt in werking op 01/01/2022 en wordt goedgekeurd voor onbepaalde duur. 

Het kan op elk ogenblik herroepen worden door het bestuur. 

 


