
Notulen 10e Algemene Bijeenkomst Stichting Art & Jazz donderdag 20 november 2014.
Aanwezig bestuursleden; Wiebe Dekker, Wiber Buhler, Yvonne Meulman.
Aanwezig 26 kunstenaars en vrijwilligers A&J en nieuwe kunstenaars.
Locatie; G3 Aanvang 20 uur

1. Voorzitter Wiebe Dekker heet allen welkom op deze bijzondere vergadering in eigen huis.
2. Verslag 20 november 2014 meegezonden met agenda. 
3. Kunstroute komend weekend. Eind oktober de flyers verspreid. Begin deze week de 
boekjes klaar en vanavond worden de laatste verspreid aan de deelnemers. Vlaggen 
Kunstroute wordt na de vergadering uitgedeeld en is duidelijk herkenbaar als locatie.
Afterparty met levende muziek tot 18 uur in G3 iedereen van harte welkom. Graag aantal 
bezoekers tellen en doorgeven op enquête.
4. G3 tijdens kunstroute mogen deelnemende exposanten extra werk inbrengen. Wisseling
 per 30 november voor de volgende tentoonstelling in december, opgeven welke datum 
beschikbaar om in G3aanwezig te zijn. Opening met muziek zondag 7 december om 16 uur.
5. Scheveningse Salon. Vóór 30 november opgeven en daarna volgt inschrijvingsformulier en 
informatie over werkwijze. Officiële opening op zaterdag 21 februari 2015. Afsluitende 
bijeenkomst met kunstenaars op 14 maart 2015. Met smartphone wordt audio toer mogelijk. 
Deelname € 35, - maximaal 35 kunstwerken. Beeldmateriaal tot 18 december inleveren voor 
folder. Workshops afhankelijk van voorjaarsvakantie. Nu al 24 deelnemers. Expositie in 
bovenzaal van Muzee. Aanmelding staat voor iedereen open.
6. Kunstwerk van de Maand. Laatste onthulling was afgelopen zondag van Debbie Boenders.
Afsluitende bijeenkomst op 20 en 21 december in Muzee
7. IT cursus door webmaster Hans Boin over aanleveren beeldmateriaal op 10 december. 
Aanmelden via website Scheveningse Salon van 17 februari tot 15 maart 2015. 
8. KESCH maart 2015. Aanvraag voor subsidie als cultureel evenement is ingediend, medio 
december valt beslissing. Indien negatief dan terug naar kleiner evenement. Kunstenaars met 
ideeën of wensen zijn welkom om met bestuur over uitvoering te praten.
9. Stichting Hundertwasser aan Zee is inmiddels opgericht. Mensen voor comité van 
aanbeveling worden uitgenodigd. Ontwerper van logo voor deze stichting wordt gezocht.
Samenwerkingsverband met andere kunstenaars in Scheveningen. Met landelijke uitstraling in
overleg met cultureel attaché van Ambassade van Oostenrijk, Daria Bouwman. Voorzitter Jan 
Setz, oud-notaris. Oprichters Wiebe Dekker, Wiber Buhler en Gryts Lootsma.
10. Bestuur bestaat nu uit drie personen, dat is een te klein bestuur. Uitbreiding met twee 
personen, een waarnemend-voorzitter voor een jaar omdat voorzitter Wiebe een sabbatical 
neemt in 2015. Jacob Snijders ervaren bestuurder Bewonersorganisatie Bezuidenhout als 
interim en Gerard Rigter is een bekende van A&J betrokken geweest om succesvol subsidies 
te vinden.
11. Vanuit Denktank is idee geboren om coördinator atelierbezoek aan te stellen. Mirjam Oba 
stelt zich beschikbaar. Maria Harp heeft zich aangemeld als coördinator muziek.
12. Nieuwjaarsreceptie zondag 4 januari 2015 om 16 uur in G3.
13. Vanuit vrijwilligersoverleg is de aanbeveling gekomen om het adressenbestand van 
kunstenaars op te schonen en de lijst van kunstenaars/sympathisanten uit te breiden. Actief 
meedoen met exposeren en bijwonen bijeenkomsten. Veel nieuwe aanmeldingen. 
14. Verzekeringsverhaal. Het advies is om individueel te verzekeren. Jaarpremie  € 150
15. IT-cursus voor maximaal 18 personen en bij meer belangstelling wordt het februari 2015. 
Aanmelden bezoek vuurtoren via Hans Boin. Introductie nieuwe kunstenaars.

Volgende Algemene Bijeenkomst op donderdag 18 december 2014 om 20 uur in Muzee.


