Kunstkring Voorne
Huishoudelijk reglement (toevoeging aan Expositiecontract)
Galerie “Kunst in Uitvoering”
Bernissedijk 24, Zwartewaal
Contactpersonen:
1) Marlies Verda (Bestuurslid Exposities en Cursussen) en
2) Margreet v.d. Water,
zijn verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van deze ruimte, waarbij Margreet v.d. Water belast is
met de praktische uitvoering.
Contactinformatie:
Marlies Verda: Telefoon 06-42332218 / E-mail: marliesverda@live.nl
Margreet v.d. Water: Telefoon 06-40494916 / E-mail: margreetvandam2@gmail.com
Voor praktische vragen kunt u terecht bij Margreet.
Indien nodig kan ook contact worden opgenomen met het secretariaat:
Jan Hulsmann, e-mail: info@kunstkringvoorne.nl, tel.: 06-51551858
Roken/veiligheid
Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden.
Kijk voor u van het gebouw gebruik maakt goed naar plaats en aanwezigheid van vluchtmogelijkheden en
brandblusapparatuur.
Schoonhouden
Er wordt van de gebruikers verwacht dat de atelier/expositieruimte, gang/hal, toiletten en keuken netjes
worden gehouden en achtergelaten. Ook gedurende de expositie is het prettig als de ruimtes ordelijk en
schoon zijn. Ga met de ruimtes om zoals u dit thuis zou doen, u bent een maand lang “bewoner” van ons
pand.
Na afloop van een expositie en voor aanvang van de volgende expositie wordt er schoongemaakt door een
ingehuurde kracht.
Het gebouw is voorzien van een stofzuiger en andere noodzakelijke schoonmaakmiddelen.
De hal, gang, keuken en toiletten zijn in gezamenlijk gebruik met Historische werkgroep Zwartewaal
/Historisch Museum Brielle (die echter zelden aanwezig zijn).
Keuken, eten en drinken
De keuken is voorzien van een koffiezetapparaat, Senseo apparaat, elektrische waterkoker, magnetron,
twee koelkastjes, bestek en serviesgoed. In de keuken staan ook wat spullen van Historische werkgroep
Zwartewaal. Koffie, thee, suiker e.d. staan in het hoge keukenkastje naast de keukendeur en mogen vrij
gebruikt worden voor exposanten en bezoekers. Na afloop van het gebruik serviesgoed afwassen en
apparatuur schoonmaken.
Bij het einde van de expositie dienen de koelkasten leeg achtergelaten te worden. Wordt er later nog eten of
drinken in de keuken of koelkasten aangetroffen dan wordt dit weggegooid.
Verfkwasten en gereedschap niet in het pand schoonmaken!
Het is niet toegestaan kwasten, paletten of ander gebruikt gereedschap schoon te maken in de gootsteen in
de keuken of de toiletten. De deelnemers dienen hun kwasten e.d. thuis schoon te maken (advies kwasten
e.d. ingepakt in plastic mee naar huis nemen). Geen terpentine of olieverfafval in de vuilnisemmer in de
keuken gooien.
Afval niet achterlaten: meenemen
Kunstkring Voorne heeft geen eigen afvoer van vuil via een vuilophaaldienst. Gebruikers moeten dan ook
hun eigen afval meenemen of in de containers (glas, papier, karton) nabij het pand deponeren.
Vuilniszakken en pedaalemmerzakken zijn aanwezig in de keuken.
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Verlichting niet verplaatsen, alleen richten
De in het pand aanwezige railsystemen met spotjes zijn zo opgesteld dat alle wanden en panelen kunnen
worden verlicht, het is de gebruiker niet toegestaan de spotjes te verplaatsen. Alleen verdraaien en opnieuw
richten is, mits met beleid uitgevoerd, toegestaan.
Inrichten exposities:
- De muurborden kunnen op verschillende manieren elders in de ruimte opgehangen worden, om meer
ophangruimte te creëren.
- Niets op de muren of muurborden plakken, prijzen e.d. op de ophangsystemen of het kunstwerk
bevestigen.
- Sokkels en glazen vitrine kunnen gebruikt worden voor 3-dimensionaal werk. Vitrine graag schoonmaken
na gebruik.
- Als er cursussen plaatsvinden in de galerie kan het nodig zijn geëxposeerd werk tijdelijk te verplaatsen. Na
de cursus wordt alles weer teruggeplaatst. Dit wordt vooraf besproken met de exposant(en).
Verwarming
Rechts naast de toegangsdeur van de galerie is een schakelpaneeltje waarmee de verwarming kan worden
geactiveerd. Het is niet toegestaan aan de knoppen van de radiatoren te draaien, hierdoor kan het systeem
ontregeld worden.
Overige instructies:
- Ramen, deuren en vitrinekast sluiten bij vertrek.
- Alle lichten uit doen.
- Bord, uithangbord en vlag buiten opstellen en einde middag weer naar binnen halen.
- Alle stekkers in de keuken in de stopcontacten laten zitten!
- Aankondiging op het raam “OPEN” naar voren keren en einde middag weer omdraaien naar
“GESLOTEN”.
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