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Aandachtspunten bij de ballotage van kandidaat leden
Algemeen.
De ballotagecommissie verwacht minstens 5 werkstukken van eigen hand.
De volgende aspecten zullen hiervan beoordeeld worden:
-Technieken.
- Zijn de voorwerpen met de handgemaakt?
- Welke verschillende traditionele goudsmidstechnieken zijn gebruikt?
- Is er sprake van een verscheidenheid aan technieken?
- Is er gebruik gemaakt van CAD – CAM?
- Wat is de verhouding tussen handgemaakt en andere technieken?
- Zijn er edelstenen in verwerkt en welke soorten zettingen zijn toegepast?
- Zijn de stenen zelf gezet?
- Is er gebruik gemaakt van een laser- of puntlasapparatuur?
- Zijn er bewegende onderdelen en/of sloten aanwezig?
-Niveau.
- Hoe hoog ligt het niveau van het werkstuk in het algemeen?
- Zijn de solderingen helemaal doorgevloeid?
- Is er teveel of te weinig soldeer gebruikt en/of achtergebleven?
- Wat is het niveau en de moeilijkheidsgraad van de bewegende onderdelen?
- Is de achterkant of binnenkant net zo goed afgewerkt als de voorkant?
-Afwerking.
- Zijn de gepolijste gedeelten vrij van schuur- en andere strepen.
- Zijn de hoeken en de randen niet overmatig gepolijst?
- Zijn de vormen echt strak van model?
- Wat is de algemene indruk van het werkstuk?
-Presentatie.
- Hoe gaat de kandidaat om met zijn/haar eigen werk?
- Hoe presenteert de kandidaat zich?
- Is er sprake van een marketing concept?
Andere criteria.
- De kwaliteit en het niveau van de ontwerpen worden niet beoordeeld.
- De kostprijs van het werk wordt niet in de beoordeling meegenomen.
- Op de presentatie van het werk wordt gelet.
- Motivatie om lid te willen worden.
- De bereidheid om een actieve bijdrage te leveren.
- Bereidheid om kennis door te geven.
Het Nederlands Gilde van Goudsmeden maakt een onderscheid tussen gewone leden en Meesters. Door middel
van een ballotage hopen wij de kandidaatleden in de juiste categorie te plaatsen. Het Bestuur van het Gilde ver
trouwt er op dat u de noodzaak van een ballotage in ziet. Het Gilde hoopt u binnenkort te begroeten als nieuw lid.

