
 

WERKWIJZE BALLOTAGE ARTI-SHOCK 
 
 
 
Aspirant ballotanten kunnen zich aanmelden bij Arti-Shock via de website (e-mail) of via de reguliere 
post (brievenbus). 
De galeriemedewerker verzamelt alle aanmeldingen voor de ballotage en stuurt een brief met informatie 
en werkwijze van de ballotage aan de aspirant ballotanten.  Ook onderhoudt de galeriemedewerker 
contact met de ballontanten over hoe en wanneer het werk voor de ballotage aangeleverd kan worden.  
 
Er is minimaal twee 2 keer per jaar een ballotage: één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. 
Data staan vermeld op de website.  De ballotage gaat ook door als er maar één ballotant is. 
 
Streven is om minimaal 2 weken voor de ballotageavond iedereen een herinnering te sturen. 
1) De mensen die balloteren: galeriemedewerker nodigt uit 
2) ballotagecommissie + notulist Willem van der Ende: voorzitter ballotage commissie nodigt uit. 
 
Ballotanten brengen hun werk in overleg met de galeriemedewerker naar Arti-Shock. Als het werk en de 
informatie wordt afgegeven, controleert de galeriemedewerker of alles compleet is en of er betaald is.  
Incomplete ballotages kunnen helaas niet geballoteerd worden. 
De ballotagecommissie start om 19.00 uur. 
  

Formulieren / correspondentie met ballotant 
1) Stichting Arti-Shock ballotageformulier (Word en pdf bestand) 
2) Aanvraag hernieuwd lidmaatschap 
3) Adviesbrief van Ballotage commissie (schrijft Willem) 
4) Bevestiging ontvangst e-mail 
5) Mail werkwijze ballotage; werk brengen, werk ophalen enz. 
6) Verzending brieven uitslag ballotage  

 

Ballotagecommissie 
Er is een lijstje van namen van kunstenaarsleden van Arti-Shock die beschikbaar zijn voor de ballotage-
commissie. Streven is om 10 namen op de lijst te hebben vanuit alle disciplines binnen Arti-Shock. 
Afhankelijk van de aanmeldingen van de ballotage wordt een clubje van 5 kunstenaars samengesteld 
voor de ballotage, zodat er altijd voor elke ingezonden techniek een kundig kunstenaar lid aanwezig is. 
 
Willem van der Ende is bij de ballotage aanwezig om te notuleren en na afloop een adviesbrief van de 
ballotagecommissie aan het bestuur te sturen. Na bevestiging van het bestuur wordt de ballontant op de 
hoogte gebracht van de uitkomst van de ballotage. Streven is om deze bief binnen één week te 
versturen. In de brief wordt melding gemaakt van de eerste tentoonstelling in een nieuw jaar waar het 
werk van nieuwe Arti-Shock deelnemers wordt getoond en dat meer informatie nog volgt. Riëlle 
Beekmans ondertekent de brief als voorzitter van de ballotagecommissie namens het bestuur. 
  



Lijst (kunstenaars)leden ballotagecommissie 
 

1 riëlle beekmans beelden, keramiek 

2 Arnold Beugelsdijk schilderen 

3 Paul de Boer Fotografie, digitaal design 

4 Geer Huybers zeeschilder 

5 Koos ten Kate schilderen 

6 Greetje Sieders sieraden zilversmeden 

7 Ben Stolk beelden, schilderen 

8 Jacqueline Stubenitsky schilderen 

9 Ellen van Toor schilderen, assemblage 

notulist Willem van der Ende  

reserve Arjan Kwakernaak*  

 
*Arjan Kwakernaak is reserve, voor het geval een ballotagecommissielid zich op het laatste moment 
afmeldt. 
 
 

Balloteren 
De ballotagecommissie beoordeelt alleen fysiek aanwezige werken (dus niet foto’s via internet e.d.) 
De commissieleden bekijken alle ingezonden werken, lezen de bijgeleverde informatie. Als iedereen alles 
heeft bekeken, starten ze gezamenlijk met het bespreken van het werk van één kunstenaar. De 
commissie bespreekt wat ze er van vindt en houden een eerste stemronde. 
Als iedereen eensgezind is, is het nu beslist. Als de meningen uiteenlopen, volgt een gesprek, waarna de 
commissie tot een besluit komt. Bij een meerderheid van stemmen voor wordt kunstenaar lid van Arti-
Shock, bij meerderheid tegen niet. 
 
Na de ballotage geeft de voorzitter van de ballotagecommissie door aan de galeriemedewerker en de 
secretaris welke ballotanten zijn aangenomen en welke zijn afgewezen. De voorzitter ballotage-
commissie ondertekent de beoordelingsbrief namens het bestuur en de galeriemedewerker verstuurt de 
brieven aan de ballotanten.  
De nieuwkomers krijgen tenslotte informatie over de gang van zaken bij Arti-Shock (o.a. over 
tentoonstelling van eigen werk, deelname ledententoonstelling, vermelding website, etc.). 
 
 


