
Notulen 11e Algemene Bijeenkomst Stichting Art & Jazz donderdag 18 december 2014.
Aanwezig bestuursleden; Wiebe Dekker, Wiber Buhler, Yvonne Meulman en nieuwe 
bestuursleden Jacob Snijders en Gerard Rigter
Aanwezig 18 kunstenaars en vrijwilligers A&J.
Locatie; Muzee. Aanvang 20 uur

1.Voorzitter Wiebe Dekker heet allen welkom, kijkt terug naar de projecten in de  afgelopen 
periode en licht plannen 2015 toe. Verovering van G3 goede expositiemogelijkheid. 
Afmeldingen van Erica, Renée, Mirjam, Tatty en Gryts.
2. Verslag 20 november 2014 meegezonden met agenda, volgende AB toelichting op plein air 
schilderen na contact met Paul de Kievit.
3. Kunstroute wisselend bezoek. Kunstroute vlag vertoond en bijna alle vlaggen retour 
ontvangen op twee na, dank aan Marjolein. Locaties waren goed te herkennen. Veel muziek in
Kalhuis, Rudolf Steiner en in G3. Resultaten enquête worden gemaild. Meer 
controlemomenten inbouwen om drukwerk tijdig uit te voeren.
4. G3 wisseling op maandag 5 januari van 11.30 tot 17.30 uur. Weer opgeven op welke datum 
kunstenaars beschikbaar zijn voor de bezetting in G3. Januari is waarschijnlijk de laatste 
expositiemogelijkheid in G3. Trees Bun en Els van Asten gaan zich informeren over 
adverteren in De Scheveningse Courant. 
5. Scheveningse Salon. Er is nu veel animo voor deelname. Veel goede ideeën om te 
organiseren. Geer Huybers gevraagd om in te richten. Marjolein is op zoek naar goede 
muziek. 
6. Kunstwerk van de Maand. Zondag 21 december feestelijke en muzikale afsluiting van het 
project. Dichter Bere Miesen zal uit eigen werk gedichten voordragen. Gratis toegang en 
eerste drankje voor rekening A&J. Oproep berichten via  Facebook uit  laten gaan.
7. KESCH 2015. Aanvraag voor subsidie als cultureel evenement is afgewezen door stadhuis. 
Nu terug naar kleiner evenement. Maar de bedoeling is dat het doorgaat als plan B. Will doet 
daar niet aan mee in werkgroep. Werkgroep KESCH zal groter moeten worden anders is het 
niet te behappen. Aanmelding van Carla Krutzen. Project met elkaar dragen.
9. Hundertwasser aan Zee heeft nu een eigen website met biografie, aankondiging wedstrijd 
en statuten / bestuur. Een aantal logo ontwerpen zijn door kunstenaars van A&J en KopS 
aangeleverd. Binnenkort wordt keuze logo gemaakt. Met enige regelmaat wordt hierop terug 
gekomen over verdere informatie te verstrekken over de kunstwedstrijd.
10. Mail van Renée Lentz met initiatief om kunstruilbeurs op te zetten. Zuiderstrandtheater is 
welicht een goede lokatie. Het heeft veel leegstand. Doorontwikkeling van concept uit België 
met 20.000 bezoekers in 3 dagen tijd in 2013. Voor januari 2015 kan ingeschreven worden via
www.tructroc.be-nl
11. Atelierbezoeken. Mirjam gaat mogelijkheden verder onderzoeken en uitwerken.
12. Plein air schilderen in het kader van 350 jaar Zeeweg naar Scheveningen. Paul de Kievit 
van Muzee is bezig met organisatie. De oproep voor deelname komt later en moet nog worden
gedefinieerd.
13. Vrijwilligers activiteit van Aegon om plannen in te dienen. Er wordt een project 
ingebracht om beelden te onderhouden in het Rosarium van het Westbroekpark.
14. Nieuwjaarsreceptie zondag 4 januari 2015 om 16 uur in G3 met muziek van Maria Harp 
en Matt Otten.

Volgende Algemene Bijeenkomst op donderdag 21 januari 2015 om 20 uur in Muzee.


