
 

 

 

 
 
FRIA secretariaat  
 
p/a Wim Reimert 
 
Idzerdastins 77A 
 
8925 AG Leeuwarden 
 
secretariaat@fria.nl 
 
 
 
 
Geachte collega,  
 
Hierbij krijgt u het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van FRIA. Wanneer u 
hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat.  
 
De ballotagekosten bedragen € 25,- en u wordt verzocht dit bedrag over te maken op 
rekeningnummer NL 79 INGB 0009 5948 08 t.n.v. FRIA. 
 
Na ontvangst van het ingevulde formulier en de verschuldigde ballotagekosten zal de 
ballotagecommissie van de vereniging contact met u opnemen om een atelierbezoek te 
brengen. Tijdens dit kennismakingsbezoek kunt u uw werk nader toelichten.  
 
De lidmaatschapsgeld van FRIA is € 80,- per jaar.  
Lidmaatschap van FRIA houdt automatisch in dat u akkoord gaat met de privacyverklaring 
die van toepassing is op alle leden. De verklaring is te vinden op de website van FRIA.  
 
Met belangstelling zien wij uw gegevens tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Reimert 
 
secretaris  
 
 
 
 
 
 
 
FRIA beroepsvereniging                         secretariaatsadres: Tel:    058-2670921 
beeldend kunstenaars                         Idzerdastins 77A IBAN: NL79 INGB 0009 5948 08 
in Noord-Nederland  www.fria.nl            8925 AG Leeuwarden KvK:   40003940 



Datum   Voorkeurdag(en) voor atelierbezoek  

AANVRAAGFORMULIER FRIA LIDMAATSCHAP
PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Achternaam 

Voornaam  

Kunstenaarsnaam 

Adres   

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer 

Mobiel nummer   

E-mailadres(sen)  

Website 

Atelieradres  

Postcode en plaats 

Telefoonnummer  

Mobiel nummer 

Geboortedatum  

Geboorteplaats 

Nummer bankrekening 

OMSCHRIJVING VAN UW WERK

1. In welke techniek(en) werkt u?  (max. 1600 tekens)

2. Welke materialen gebruikt u? (max. 1000 tekens)



3. Kunt u de onderwerpen omschrijven waarover uw werk gaat? (max. 1600 tekens)

4.  Kunt u uw stijl van werken kort omschrijven? (bijv. abstract, figuratief, gestileerd etc.)  (max. 1600 tekens)

5. Kunt u uw werk inhoudelijk omschrijven?  (max. 1600 tekens)

6. Wat is uw drijfveer om kunst te produceren? (max. 1600 tekens)



BEROEPSMATIGHEID

7. Heeft u een kunstopleiding gevolgd? 

 ja  nee, ben autodidact 

Zo ja, welke?

Naam  

 

Opleiding en plaats  

 

Afstudeerrichting  

 

Diploma ?  

 

8. Heeft u deelgenomen aan cursussen en/of workshops?

 ja  nee

Zo ja, welke?

Cursus/workshop en plaats Aantal lessen/uren Jaar 

9. Hoeveel tijd werkt u gemiddeld als beeldend kunstenaar? 

 Aantal uren per week 

10. Heeft u een beroep of activiteiten op niet-artistiek vlak? 

 ja  nee

11. Heeft u subsidies en/of stipendia ontvangen? 

 ja  nee 

Zo ja, door wie toegekend? 

In welk jaar? 



12. Zijn er prijzen en/of nominaties aan u toegekend? 

 ja  nee 

Zo ja, welke prijzen? (max. 1600 tekens)

13. Zijn er publicaties of artikelen over uw werk verschenen? 

 ja  nee 

Zo ja, welke? (max. 1600 tekens)

Artikel/publicatie en in welk jaar? (max. 1600 tekens)



14. Heeft u nevenactiviteiten op artistiek vlak? (bijv. docentschap, commissielid) 

 ja  nee 

BEROEPSMATIGHEID / EXPOSITIES

15. Kunt u een overzicht geven van uw exposities in de afgelopen 5 jaar? 

 Expositieruimte Plaats Jaar Periode Groep/solo 

 
BEROEPSMATIGHEID / ATELIER - PRODUCTIE

16. Heeft u een eigen atelier of werkruimte? 

 ja  nee 

Zo nee, kunt u gebruik maken van een werkruimte elders? 

 ja  nee 

17. Hoeveel werken maakt u naar schatting per jaar? 

 

18. Bent u of was u aangesloten bij één of meerdere kunstenaars(vak)verenigingen? 

 ja  nee 

Zo ja, welke? 

19. Wat verwacht u van uw lidmaatschap bij FRIA? (max. 1600 tekens)



20. Wat denkt u aan FRIA bij te kunnen dragen? (max. 1600 tekens)

OPMERKINGEN 

21. Heeft u nog opmerkingen om uw professioneel kunstenaarschap te verduidelijken? (max. 1600 tekens)

22. Heeft u nog vragen? (max. 1600 tekens)
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