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Nota van Inlichtingen #1 
Gepubliceerd 27 november 2018.  
 
Deze nota van inlichtingen bevat vragen die zijn ontvangen tot en met maandag 26 november 2018 
en de antwoorden daarop. Omdat enkele vragen betrekking hebben op deelname, heeft de 
uitschrijver besloten deze vragen nu reeds te beantwoorden en te publiceren. 
Op 3 december 2018 verschijnt een tweede nota van inlichtingen.  
Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement Circulaire 
werklocaties 2050. 
 

Opmerkingen van de uitschrijver 

1 De vertegenwoordiger van SKBN in de selectiecommissie is Inge Sebrechts 

2 Planning ateliers 
- 1e dag: intro vrijdag 1 februari 2019, 09.00-13.00 uur & atelier 14.00-18.00 uur 
- 2e dag: atelier woensdag 6 februari 2019, 09.00-18.00 uur 
- 3e dag: atelier donderdag 7 februari 2019, 09.00-18.00 uur 
- 4e dag: atelier donderdag 14 februari 2019 09.00-13.00 uur, eindpresentatie 14.00-18.00 uur 

3 Tijdens de ateliers zullen filmopnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden 

 

1 Vraag 
Hoe raadt u ons aan om in te schrijven, als losse bedrijven of vanuit ons bedrijf in zijn geheel 
met een aantal deelnemers erin? 
Antwoord 
U kunt als team inschrijven met maximaal vier personen, mits zij uit verschillende 
vakdisciplines afkomstig zijn. Of deze mensen bij eenzelfde of bij verschillende bedrijven 
werkzaam zijn, maakt niet uit. Zie verder reglement art. 3.1. 

2  Vraag 
Kan worden aangegeven hoe groot (misschien aantal pagina’s) de visie moet worden en welke 
materialen jullie verwachten voor de tentoonstelling? 
Antwoord 
Dit wordt tijdens de ateliers met elkaar overeengekomen 

3 Vraag 
Is de datum al bekend dat die ateliers zijn? Ik zie dat nergens staan 
Antwoord 
Zie planning hierboven. 

4 Vraag 
Als je je met een team inschrijft, gaat het dan om een bedrag van € 3.500,- euro voor het 
gehele team? 
Antwoord 
Voor elk van de 12 deelnemers aan het atelier wordt een vergoeding van € 3.500 excl. btw ter 
beschikking gesteld, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 


