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1. Doel van de commissie
Het doel van de atelier commissie is de werving en selectie van ateliergebruikers en 
voordracht van degenen die geselecteerd zijn als huurder aan het bestuur van St. Ruigoord. 
Het is de taak van de ateliercommissie let daarbij op een goed match tussen het werk van de 
kandidaat en beschikbare ateliers.

2. Samenstelling commissie
De commissie bestaat uit tenminste 3 leden.
Kandidaatleden kunnen worden voorgedragen door ateliergebruikers en door de leden van het 
bestuur van Stichting  Ruigoord.
a) Alle leden behoudens minimaal één lid zijn actief als kunstenaar op Ruigoord.
b) Tenminste één lid is van buiten Ruigoord
c) Bestuursleden van St. Ruigoord, St. Landjuweel zijn uitgesloten van lidmaatschap.
d) De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
e) De secretaris zorgt voor adequate verslaglegging van besluiten.
f) De voorzitter belegt vergaderingen en zorgt voor het goed verloop van het proces. 

3. Benoeming en Zittingsduur
a) De benoeming tot lid van de ateliercommissie wordt vastgesteld in een 

bestuursvergadering van Stichting Ruigoord.
b) De zittingsduur bedraagt drie jaar en kan maximaal eenmaal verlengd worden.

4. Werkwijze
a) Minimaal eenmaal per jaar wordt in een overleg tussen bestuur en commissie bepaald 

hoeveel vrije atelierruimte beschikbaar is voor verhuur.
b) De commissie werft en selecteert leden en zoekt ook buiten gebaande paden naar 

interessante kandidaten en maakt daarbij gebruik van advertenties, sociale media en de 
website van Ruigoord.

c) De selectie van kandidaten vindt plaats op basis van de criteria en randvoorwaarden zoals 
vastgelegd in  het document algemene informatie ateliergebruik Ruigoord en profiel 
gebruikers.

d) Kandidaten kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen
e) De commissie maakt een selectie van de kandidaten en maakt hierbij gebruik van de 

criteria zoals vastgelegd in zoals vastgelegd in  het document algemene informatie 
ateliergebruik Ruigoord en profiel gebruikers.

f)  De commissie hanteert hierbij een kritische en onafhankelijke blik waarbij niet alleen 
vrienden of kinderen van in aanmerking komen. Het staat de commissie vrij om een 
voordracht te toetsen in het dorp

g) De commissie draagt kandidaten voor aan het bestuur van Stichting Ruigoord.het bestuur 
van Stichting Ruigoord toetst op formele gronden, dat wil zeggen op de vraag of de 
ateliergebruiker bedrijfsmatig als producent van kunst en/of cultuur actief is is en voldoet 
aan het profiel  zoals vastgelegd in het document algemene informatie ateliergebruik 
Ruigoord en profiel gebruikers.

h) De nieuwe ateliergebruiker wordt voorgesteld in de dorpsvergadering
i) De nieuwe ateliergebruiker en St. Ruigoord ondertekenen een huurcontract. Het eerste 

contract loopt tot 1 januari, volgende contracten lopen van 1 januari tot 31 december.
j) De voorzitters van de Ateliercommissie en van Stichting Ruigoord overleggen wanneer 

één van beiden dit nodig acht.

5. Bijstellingen en wijzigingen
Eenmaal per drie jaar of vaker wanneer daartoe aanleiding is, evalueren de leden van de 
ateliercommissie hun resultaten en werkwijze en bespreken de uitkomsten met het bestuur van 
Stichting Ruigoord. Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Eventuele 
voorgenomen besluiten worden in de eerstvolgende vergadering van Stichting Ruigoord 
bekrachtigd. 
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