
ALGEMENE VOORWAARDEN STADSTEKENAARS 

Opdracht 
Tekenen is een tweedimensionale neerslag van iemands verbeelding of waarneming. Het 
materiaal waarmee of waarop getekend wordt, kan van uiteenlopende aard zijn. Stadstekenaars 
van Middelburg verbeelden op eigen wijze hun observaties van en gebeurtenissen in de stad in 
tekeningen volgens een zelf ingeleverd plan.

De opdracht heeft een looptijd van een jaar. In de opdracht gaat het om minimaal vijf 
tekeningen per categorie.

Technische voorwaarden
Omwille van archivering en conservering worden eisen gesteld aan materiaal en omvang

Materiaal/techniek 
Verschillende technieken mogelijk, zoals potlood, pen, inkt, grafiek, aquarel, gouache, digitale 
beeldbewerking, gemengde technieken. 
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Bij smettende materialen (krijt, houtskool) dient zorg gedragen te worden voor voldoende 
fixering.
Geen olieverf, plastic, hout.

Drager 
Papier dat optimaal houdbaar is. Bij voorkeur zuurvrij/goed gebufferd. 
Karton (zuurvrij) kan ook, bij voorkeur museumkarton. 
Geen doek, hout, kunststof of plastic schuimplaat. 
Wanneer lijmstof wordt toegepast: stijfsel of PVA/houtlijm. Geen tape.

2D 
Niet ruimtelijk, dus geen 3D. 
Collages alleen met papier en zo vlak mogelijk.

Formaat 
Maximaal 980 x 1380 mm.
Opdrachtnemer levert voor 1 augustus 2022 twee werken en voor 31 december 2022 de 
resterende drie werken. 

Vergoeding
De vergoeding voor de stadstekenaar Middelburg bedraagt € 2.500 inclusief BTW. De 
vergoeding voor de liefhebber-stadstekenaar bedraagt eveneens € 2.500 inclusief BTW. 
Hiervoor leveren de stadstekenaars elk minimaal 5 werken. Dit is inclusief de rechten zoals 
beschreven onder ‘Licenties’. Voor de stadstekenklas is geen vergoeding beschikbaar. Wel kan 
door hen aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor materiaalkosten.

Licenties (schriftelijke overeenkomst) 
Bij aanvaarding van de opdracht worden de volgende punten overeengekomen:

. de auteursrechten berusten bij kunstenaar gedurende diens leven, bij overlijden komen de 
rechten aan de Teeken Akademie of in publiek domein
. de Teeken Akademie is te allen tijde gerechtigd tot openbaarmaking in online beeldbanken en 
andere platforms waarop de Teeken Akademie publiceert
. de Teeken Akademie heeft het recht alle vormen van afbeelding van de tekeningen te 
gebruiken voor commerciële doeleinden, voor zover die doeleinden direct in het verlengde 
liggen van het realiseren van de doelstellingen van de Teeken Akademie
. de Teeken Akademie kan de tekeningen ter beschikking stellen aan derden voor zover het 
gaat om niet commercieel gebruik (schriftelijke verklaring)
. de Teeken Akademie kan het geleverde werk exposeren en openbaar maken in publicaties
de partijen sluiten een Overeenkomst van Opdracht in tweevoud.

Inschrijving
1. De kandidaat stadstekenaar Middelburg uit de groep beroepskunstenaars is woonachtig in
Zeeland en heeft een aantoonbare band met de stad Middelburg. De kandidaat is professioneel



werkzaam als kunstenaar.
Voor de functie van stadstekenaar zoeken we Zeeland breed omdat we hopen dat het ‘Teekenen 
van weleer’ opnieuw (op den duur) provincie breed tot leven komt. Tevens hopen we een 
bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van het Zeeuwse kunstenaarsklimaat. 

2. De kandidaat stadstekenaar Middelburg uit de groep liefhebbers is woonachtig in Middelburg 
of op Walcheren en heeft een aantoonbare band met de stad Middelburg. Jongeren, studenten of 
mensen van latere leeftijd, een ieder die graag tekent kan zich kandideren.

Voor de liefhebber-stadstekenaar zoeken we zeker ook naar jonge mensen. Zij maken, even als 
scholen, essentieel onderdeel uit van de levenscyclus van Zeeuwse makers. Door te investeren 
in de toekomst hopen we de lokale en regionale band tussen jonge en volwassen makers te 
versterken. 

3. De kandidaat stadstekenklas gaat naar school in Middelburg of op Walcheren. De klas heeft 
een aanwijsbare band met de stad Middelburg en tekent graag. Scholen voor voortgezet 
onderwijs en de bovenbouw van het basisonderwijs kunnen zich aanmelden.

Met onze activiteiten willen we ook een versterking bieden op het huidige sobere 
cultuuronderwijs in Zeeland. Voor de stadstekenklas willen we tekenlespakket verzamelen, zodat 
we de leerkracht of docent wat handvatten kunnen bieden. Verder willen we bevorderen dat de 
individuele stadstekenaars de stadstekenaarsklas gaat ondersteunen. 

Selectie
De Stichting Teeken Academie stelt voor elke categorie een drieledige jury samen die de 
inzendingen onafhankelijk zal beoordelen. Elk jurylid van een categorie heeft accurate kennis van 
zijn/haar deelgebied en maakt een top drie die in de juryvergadering(en) teruggebracht wordt tot 
een. 

Uitgesloten
Bestuursleden en adviseurs van de Stichting Teeken Akademie kunnen niet inschrijven noch deel 
uitmaken van de selectiecommissies, anders dan als technisch voorzitter.

Stichting Teeken Akademie, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg 
teekenakademiemiddelburg.nl 
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