
 

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen in een van de werkgroepen van A6.    

Lidmaatschap 

Door uw inschrijving voor een werkgroep bent u lid van A6. Wij organiseren ook cursussen en workshops, maar 

deelname daaraan betekent nog geen lidmaatschap van A6.  De cursussen en workshops zijn bedoeld om ervaring 

op te doen.  Pas wanneer u bij A6 of elders de nodige ervaring hebt opgedaan kunt u deel uitmaken van een 

werkgroep. Daarom is er vooraf altijd overleg met de werkgroepleider of de werkgroepcoördinator.  De 

werkgroepcoördinator is het bestuurslid dat  contact onderhoudt met de werkgroepleiders.  

In/uitschrijven en contributie 

Door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website schrijft u zich in bij A6. De persoonlijke gegevens 

van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van A6 gebruikt. 

Verandering van (mail/adres)gegevens geeft u door aan de werkgroepcoördinator via e-mail ( zie hieronder). 

Uitschrijven als lid doet u  ook per mail of schriftelijk, minimaal een maand voor het nieuwe kalenderjaar. Het 

lidmaatschap gaat in op het moment dat er plaats is in de werkgroep van uw keuze. U kunt vanaf dat moment 

gebruik maken van de faciliteiten van A6, die voor de bepaalde werkgroep gelden. Het verenigingsjaar loopt van 1 

januari t/m 31 december en het lidmaatschap wordt voor het hele jaar aangegaan. De contributie wordt bij voorkeur 

geïnd per automatische incasso. Betaling via een rekening is ook mogelijk. Vanaf maart 2017 bedraagt de contributie 

€ 160,- per jaar.   Wanneer uw lidmaatschap niet per 1 januari start, berekenen wij over de rest van het 

lidmaatschapsjaar € 16,- per maand. 

Bijkomende kosten: gereedschap en verbruiksmaterialen zijn voor eigen rekening. Voor het gebruik van sommige 

faciliteiten wordt een extra bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor het gebruik van de klei-ovens om uw werkstukken 

te laten bakken. In enkele gevallen zijn materialen bij de werkgroepleider te koop.   

Risico 

Werken met materialen en gereedschappen kan gevaar opleveren.  Het werken is bij A6 altijd voor eigen risico: A6 

stelt zich niet aansprakelijk voor materiele, immateriële c.q. fysieke schade. 

Ondersteuning   

De werkgroepleider zal u verder helpen uw weg te vinden binnen A6. De leden van een werkgroep delen kennis en 

ervaring met elkaar en helpen elkaar waar nodig. Soms organiseert een werkgroep zelf een uitstapje/excursie. Het 

bestuur doet een beroep op elk lid om deel te nemen aan een van de ondersteunende commissies, zoals PR, 

expositie, gastheer/vrouw, klus, website. 

 Er wordt gerouleerd met koffie/ thee zetten en afwassen. Na een werksessie wordt de werkplek/ruimte schoon 

achtergelaten voor de volgende groep. Van elke werkgroep wordt verwacht dat deze het lokaal stofzuigt volgens een 

rooster.  

Promotie 

De werkgroepleden worden verzocht deel te nemen aan de A6 promotie activiteiten (zoals Open Dagen) en 

exposities. Om te kunnen blijven voortbestaan zijn er constant nieuwe cursisten en leden nodig. Daarom nemen wij 

deel aan evenementen en kunstexposities in de regio. Zo promoten wij samen A6creatief. 

Jaarvergadering 

Wij hopen altijd op een hoge opkomst van onze leden bij de jaarvergadering en een positieve inbreng. In de 

jaarvergadering worden bestuursleden gekozen/herkozen en worden besluiten genomen zoals aanpassing van de 

contributie.   

Bestuur Atelier6, maart  2017  

Coördinator werkgroepen: marietsteenstra@hotmail.com    



 


