
 
  
 

Golf - Kunstreglement – Lustrum 2019 
 

 Alle leden van de vereniging en de golfschool worden van harte uitgenodigd om bij te dragen aan de 

kunstexpositie van leden in het clubhuis van 11 mei tot 24 mei. 

 Wanneer u gedurende deze periode wilt exposeren kunt u dit vóór 20 april per e-mail berichten aan het 

secretariaat van de club, info@golfclubcromstrijen.nl onder bijvoeging van een foto van het 

desbetreffende kunstwerk. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst, maar wij zullen er uiteraard 

alles aan doen om zoveel mogelijk kunstwerken te laten zien aan iedereen die het restaurant bezoekt. U 

ontvangt een berichtje wanneer uw kunstwerk wordt geplaatst. 

 U kunt een schilderij inbrengen van maximaal 100 cm x 100 cm of twee schilderijen van maximaal 30 X 40 

cm. De schilderijen zijn voorzien van een goed ophangsysteem. U kunt ook een beeld inbrengen 

maximaal 50cm hoog en 50cm breed en maximaal 15 kg. U kunt 2 sieradensets (collier-ring-armband) 

inbrengen. Onder of achterop elk kunstwerk staan uw gegevens: naam, telefoonnummer, titel en 

verkoopprijs. Heeft u andere kunstwerken waaraan wij niet denken, laat ons dat dan weten via het 

secretariaat.  

 De afleverdatum is vrijdag 10 mei tussen 10.00-12.00 uur in het clubhuis. 

 De feestelijke opening van de expositie is op zaterdag 11 mei om 14.00 uur. 

 De datum waarop u uw kunstwerk weer ophaalt is vrijdag 24 mei tussen 10.00-1200 uur. 

 Alle kunstwerken worden geëxposeerd in het restaurant van het clubhuis of, mocht daartoe aanleiding 

zijn, met uw toestemming, in een ander deel van het clubhuis. Schilderijen worden gehangen op schotten 

of aan de muur, beelden worden geplaatst op de room dividers en sieraden in een afsluitbare vitrinekast. 

Een deskundig team, bestaande uit Hennie Hut, Hetty Dalm, Henny Verveer en Jan van Noort, zal zorgen 

voor het inrichten van de expositie.  

 U kunt uw kunstwerken te koop aanbieden. Wanneer u dat wilt kunt u dat vermelden in uw e-mail aan het 

secretariaat, waarin u aangeeft te willen exposeren. De lustrumcommissie zal zorgen voor een lijst waarop 

de namen van de kunstenaars worden vermeld, evenals de titel van het kunstwerk en de prijs. Het 

kunstwerk blijft gedurende de gehele expositieperiode in het clubhuis aanwezig.  

 U wordt verzocht er goede nota van te nemen dat de vereniging, haar organen en haar leden, 

personeelsleden en vrijwilligers, restaurantexploitanten en –medewerkers, gasten en overige bezoekers 

van GC Cromstrijen niet aansprakelijk zijn voor diefstal, verlies of schade aan de kunstwerken, van welke 

aard ook. De vereniging sluit t.b.v. de expositie geen verzekering. 

 De lustrumcommissie hoopt op een geweldige expositie waarbij wij kunnen laten zien dat er veel leden 

zijn die naast het golfen ook andere hobby’s hebben die zeer de moeite waard zijn! 
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