
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN ARS AEMULA NATURAE

ARTIKEL 1 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN ARS 

AEMULA NATURAE

Dit reglement is een uitwerking van het bepaalde in artikel 23 van de 

statuten van de vereniging Ars Aemula Naturae, gevestigd in Leiden.

ARTIKEL 2 – DOEL

De vereniging heeft op grond van artikel 2 van de statuten als doel: het 

verenigen van beeldend kunstenaars teneinde uitingen van beeldende 

kunst en de maatschappelijke waardering daarvoor in Leiden en 

omgeving te bevorderen.

De academie en de tentoonstellingen maken deel uit van de wijze 

waarop de vereniging dit doel tracht te bereiken.

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de statuten kent de 

vereniging gewone leden en ereleden. Gewone leden zijn zij, die op 

grond van hun artistieke kwaliteiten in bepaalde vormen van beeldende 

kunst als zodanig door de vereniging zijn aanvaard overeenkomstig het 

bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Ereleden zijn zij, die op grond van hun buitengewone verrichtingen op 

het gebied van de beeldende kunst en/of hun buitengewone inzet voor 

de vereniging als zodanig door de vereniging zijn aanvaard 

overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

2. Ter verkrijging van de hoedanigheid van lid van de vereniging dient 

een kandidaat een verzoek tot het bestuur van de vereniging te richten 

onder inlevering van werk dat het bestuur inzicht geeft in zijn of haar 

artistieke kwaliteiten in bepaalde disciplines van beeldende kunst die 

door de Algemene vergadering zijn vastgesteld. Het bestuur kan een 

kunstenaar ook uitnodigen voor het lidmaatschap.



De taak van de beoordeling laat het bestuur over aan een daartoe 

aangewezen commissie van Werving en Toelating, waarvan 

samenstelling, taak en bevoegdheden nader omschreven worden in 

artikel 7 van dit reglement.

Het bestuur is bevoegd in naar zijn oordeel bijzondere gevallen van 

deze regel af te wijken.

3. Leden van de vereniging kunnen door het bestuur worden 

voorgedragen ter verkrijging van de hoedanigheid van erelid van de 

vereniging.

De hoedanigheid van erelid van de vereniging wordt verkregen door een 

besluit van de Algemene vergadering op voordracht van het bestuur of 

op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van de 

stemmen in de Algemene vergadering. 

Tot benoeming van een erelid kan worden besloten in een algemene 

vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3) van 

de uitgebrachte stemmen.

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

4. De secretaris houdt een register van leden bij waarin tevens het jaar 

van toetreding tot de vereniging is opgenomen en doet elk jaar bij het 

begin van een verenigingsjaar een zo recent mogelijk bijgewerkte lijst 

van namen en adressen van de geregistreerde leden aan de op deze 

lijst voorkomende personen toekomen.

Leden dienen wijzigingen in hun contactgegevens zo spoedig mogelijk 

aan de secretaris door te geven.

ARTIKEL 4 – RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, 

VOORTVLOEIEND UIT HET LIDMAATSCHAP

1. Leden worden aangezocht als docenten van de academie, behalve in 

die gevallen waarin de noodzakelijke disciplines en didactische 

kwaliteiten onder de leden niet aanwezig zijn.



2. Leden zijn gerechtigd met eigen werk deel te nemen aan een door de 

vereniging te organiseren ledententoonstelling, die zo mogelijk eenmaal 

per jaar dient plaats te vinden en waarvan de voorwaarden tot deelname 

door het bestuur worden vastgesteld.

3. Leden kunnen aan het bestuur verzoeken gebruik te maken van bij de 

vereniging in eigendom of gebruik zijnde atelierruimten en de daarin 

aanwezige hulpmiddelen en andere materiële voorzieningen.

Dit gebruik zal echter per lid van beperkte omvang zijn en tevens van 

incidentele aard en niet mogen indruisen tegen de doelstellingen, 

activiteiten en belangen van de vereniging en de belangen van de 

overige leden. Een verzoek daartoe dient te worden gericht aan het 

bestuur.

Dit verzoek dient te worden getoetst aan nader door het bestuur vast te 

stellen condities.

4. Leden kunnen zonder betaling bij voldoende belangstelling tweemaal 

per week deelnemen aan het ledenatelier, zijnde modeltekenen, en 

gebruik maken van het grafieklokaal.

5. Onder voorafgaande toestemming van het bestuur is het leden 

toegestaan in beperkte mate bij het ledenatelier als bedoeld in lid 4 niet-

leden te introduceren. Het verzoek daartoe dient tijdig te worden gericht 

aan het bestuur. Niet-leden dienen hiervoor te betalen. De hoogte van 

de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.

6. Leden zijn gehouden de voorschriften en/of instructies na te leven die 

in verband met de veiligheid en/of met het oog op het goed functioneren 

van de vereniging door het bestuur of namens het bestuur worden 

gegeven.

ARTIKEL 5 – DONATEURS

De vereniging kent donateurs. Donateurs zijn zij, die de vereniging 

steunen met een jaarlijkse geldelijke bijdrage, waarvan het minimum 



door de Algemene vergadering wordt vastgesteld, of in enige andere 

door het bestuur goed te keuren vorm.

ARTIKEL 6 – BESTUUR: TAAK, BEVOEGDHEDEN 

INZAKE GELDMIDDELEN

1. Het bestuur belegt alle inhoudelijke taken voor wat betreft 

beleidsvoorbereiding en beleidsvoering bij bestuursleden-

portefeuillehouders. Voor zover op zijn of haar portefeuillegebied een 

commissie werkzaam is, is de portefeuillehouder voorzitter daarvan.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van hooguit drie jaar. 

Aftredende bestuursleden kunnen bij voorrang worden herbenoemd, 

met inachtneming van een maximale zittingsduur van negen jaar

Bij tussentijds aftreden van een lid van het bestuur of in geval van 

blijvende afwezigheid of verhindering van één van de bestuursleden 

wordt een Algemene vergadering bijeengeroepen uiterlijk zes maanden 

na het ontstaan van de vacature. Tijdens deze vergadering wordt een 

nieuw lid van het bestuur benoemd.

2. Het door het bestuur uitgeoefende beheer over de aan de vereniging 

toebehorende geldmiddelen en over andere aan de vereniging 

toebehorende en/of ter beschikking staande zaken dient gericht te zijn 

op het zo goed mogelijk verwezenlijken van het doel van de vereniging.

Uit dien hoofde draagt het bestuur onder meer zorg voor:

a. het tijdig doen binnenkomen van contributies, lesgelden, bijdragen en 

andere geldelijke bedragen waarop de vereniging rechten kan laten 

gelden;

b. de mogelijkheid tot het doen geven van lessen, cursussen en 

workshops in groepsverband op het gebied van de beeldende kunst aan 

belangstellenden onder vaststelling van de voorwaarden waaronder het 

volgen daarvan dient plaats te vinden;



c. het beschikbaar stellen en houden van atelierruimten ten behoeve 

van in groepsverband werkende leden of ten behoeve van de onder lid b 

bedoelde lessen, cursussen en workshops;

d. het in bruikbare staat aanwezig doen zijn van hulpmiddelen en 

andere materiële voorzieningen, zoals meubilair, verlichting, verwarming 

e.d., noodzakelijk voor het naar behoren gebruik kunnen maken van de 

onder lid c. bedoelde atelierruimten;

e. voorziening in dienstverlening waaraan behoefte mocht bestaan om 

het ordelijk verloop van een en ander te verzekeren;

f. het beschikbaar zijn van modellen voor de in groepsverband 

werkende leden tijdens de voor modelstudie aangewezen 

werkbijeenkomsten en voor de lessen, cursussen en workshops als 

bedoeld onder lid b. waarbij de kosten ten laste van de vereniging 

komen. Het bestuur kan deze taak geheel of gedeeltelijk opdragen aan 

een uit de gewone leden te benoemen modellencommissie;

g. het beschikbaar stellen van ruimte voor het houden van 

tentoonstellingen in overeenstemming met het doel van de vereniging 

tegen door het bestuur vast te stellen voorwaarden;

h. werkzaamheden in de belangenbehartiging voor de beeldende kunst 

en de positie van professionele beeldend kunstenaars in de stad.

3. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten en/of het 

huishoudelijk reglement niet voorzien.

ARTIKEL 7 – COMMISSIE VAN WERVING EN TOELATING

1. De commissie van Werving en Toelating wordt benoemd door de 

Algemene vergadering uit een door het bestuur op te stellen lijst van 

kandidaten en bestaat uit een oneven aantal gewone leden van 

tenminste vijf en ten hoogste elf. De voorzitter is ook stemgerechtigd.

De leden nemen roulerend deel aan de beoordelingsvergadering. Deze 

vergadering telt vijf of zeven stemmende leden.



Tot lid van deze commissie kunnen uitsluitend leden van de vereniging 

worden benoemd.

Voorzover mogelijk wordt bij de benoeming rekening gehouden met de 

verschillende uitingen van beeldende kunst waarvan de vereniging zich 

de bevordering ten doel stelt.

2. De leden van de commissie treden elk jaar af volgens een rooster van 

aftreden, maar zij zijn onmiddellijk herbenoembaar tot een maximum 

van drie achtereenvolgende jaren, waarna men twee jaar geen 

commissielid kan zijn.

3. Bij het beleid inzake de toelating van nieuwe leden dient de 

commissie in beginsel uit te gaan van het standpunt dat het werk van 

kandidaat-leden van artistieke kwaliteiten en van voldoende technische 

vaardigheid blijk geeft. Het aan de commissie te tonen of, in het geval 

dat de commissie een kunstenaarvoor het lidmaatschap uitnodigt, het 

door de commissie bekeken werk zal zodanig voldoende moeten zijn, 

dat het volgens deze maatstaven kan worden beoordeeld. 

In overleg met het bestuur kan de commissie zich voor het beoordelen 

van het werk laten bijstaan door één of meer adviseurs, die geen lid van 

de vereniging behoeven te zijn, maar geacht moeten worden op het 

gebied van de ter beoordeling voorgedragen uitingen van beeldende 

kunst deskundigheid te bezitten.

4. Voor de geldigheid van een besluit van de commissie is een 

meerderheid van tenminste de helft van de stemmen plus één stem 

vereist.

Indien de commissie in de beoordelingsvergadering niet tot een besluit 

kan komen, legt zij de kwestie voor aan de gehele commissie.

De beraadslagingen van de commissie in de beoordelingsvergadering 

zijn strikt vertrouwelijk.

5. De commissie komt bijeen zo vaak het bestuur dit noodzakelijk acht. 

De leden van het bestuur hebben toegang tot de vergadering van de 

commissie. In geval van beoordeling van ingeleverd of anderszins 



bekeken werk, brengt de commissie verslag uit aan het bestuur uiterlijk 

vier weken nadat de oproep tot de bijeenkomst door het bestuur is 

verzonden.

Het voorstel van de commissie aan het bestuur tot het wel of niet 

toelaten van nieuwe leden is bindend, tenzij de commissie 

procedurefouten heeft gemaakt.

6. De commissie voorziet in interne gedragsregels. Bij het niet in acht 

nemen van deze regels draagt de voorzitter van de commissie het 

betreffende commissielid ter schorsing voor aan het bestuur. Het 

bestuur kan het commissielid schorsen uiterlijk tot de eerstkomende 

Algemene vergadering. Tijdens die vergadering legt het bestuur het 

voorstel om het betreffende commissielid uit zijn functie te ontheffen met 

redenen omkleed voor.

ARTIKEL 8 – GELDMIDDELEN

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni 

daaropvolgend.

2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van leden;

b. bijdragen van donateurs;

c. vergoedingen en lesgelden, ontvangen uit hoofde van het geven van 

onderricht;

d. renten en baten, afkomstig van beheer, beleggingen en/of exploitatie 

van aan de vereniging toebehorende gelden of goederen;

e. subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen, beloningen voor 

bewezen diensten, benevens gekweekte renten, alsmede andere baten, 

voorzover niet reeds eerder genoemd.



3. De geldmiddelen dienen te worden gebruikt ter bestrijding van alle 

kosten, verbonden aan de activiteiten van de vereniging in 

overeenstemming met haar doel, met inbegrip van eventueel 

toegekende passende beloningen voor de personen, door de vereniging 

belast met de uitvoering van die activiteiten.

4. De geldmiddelen dienen zodanig te worden aangewend, dat jaarlijks 

bij het afsluiten van het verenigingsjaar een batig saldo overblijft, 

voldoende om het voortbestaan van de vereniging te verzekeren.

5. Het bestuur beheert de aan de vereniging toebehorende 

geldmiddelen, alsmede andere aan de vereniging toebehorende en/of 

ter beschikking staande goederen, ongeacht aard of vorm.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht in 

welke vorm en van welke omvang, voor enig letsel, leed, benadeling, 

verlies en/of schade, hoe dan ook geleden door of toegebracht aan 

personen en/of hun toebehorende goederen, bij het bezoeken of 

verlaten dan wel tijdens het verblijf in de ruimten, welke de vereniging 

ten dienste of ten gebruike staan.

De tekst van dit artikel moet op een voor iedereen duidelijk zichtbare 

plaats worden opgehangen.

ARTIKEL 10 – ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES

Zij, die enig persoonlijk belang hebben bij onderwerpen, behorende tot 

het terrein der werkzaamheden van het bestuur, kunnen slechts bij 

uitzondering lid van het bestuur zijn. Bij de behandeling van dergelijke 

onderwerpen wordt betrokken bestuurslid gevraagd zich te verwijderen 

uit de vergadering  

Bij behandeling van dergelijke onderwerpen tijdens de Algemene 

vergadering wordt het bestuurslid gevraagd zich te onthouden van 

stemmen.

Vastgesteld te Leiden op 22 april 2016




