	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

SAMENVATTING
A. Wat u vóór 15 september moet doen:
Kandidaat:
- Con tact opnemen met twee peters die actief lid zijn van BRK APROA
- Behandelingsdossiers van twee na de studies zelf uitgevoerde restauraties (twee
dossiers per specialiteit!) overmaken aan één van de twee pe ters samen me t een
kopie van he t ingevulde kandidatuursformulier
Daaro p v olgt:
- Onderzoek van de dossiers door de peters.
- Atelier- of werfbezoek.
- Opmaken van een rapport door de peters over de morele en professionele
kwaliteiten van de kandidaat, de kwaliteit van de dossiers en de behandelde
kunstvoorwerpen, de werkomstandigheden in het atelier, ....
• Aarzel niet uw peters te con tacteren, ze zijn immers veran twoordelijk
voor uw kandidatuur.
B. Wat u vóór 15 oktober moet opsturen naar de verantwoordelijke van de nieuwe
kandidaten , Tanaquil Berto, Hogeheerweg 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
(email : tanaquilberto@yahoo.com)
Kandidaat:
- Kandidatuursformulier
- Kopieën van de diploma’s of getuigschriften met betrekking to t he t beroep
- De at testen van het beroepsstatuut
- Schriftelijke aanvaarding van het peterschap.
Pe t ers:
- De twee behandelingsdossiers
- Rapport over de morele en professionele kwaliteiten, de kwaliteit van de dossiers
en de behandelde kunstvoorwerpen, de werkomstandigheden in het atelier, ...
C. Opvo l g i n g va n h e t k a nd idat u ursdo s s i e r
Kandidaat wordt samen met de peters uitgenodigd op de Raad van Bestuur om de kandidatuur
voor te stellen
-Stemming ter goedkeuring door de Raad van Bestuur (tweederde meerderheid van de
aanwezige bestuursleden).
Bij aanvaarding door de Raad van Bestuur, voorstelling van de kandidatuur op de jaarlijkse
Algemene Vergadering.
- Eindstemming (gewone meerderheid van de aanwezige of ver tegenwoordigde leden).

