
Notulen 8
e
 Algemene Bijeenkomst Stichting Art & Jazz donderdag 18 september 2014. 

Aanwezig bestuursleden; Wiebe Dekker, Wiber Buhler, Yvonne Meulman. 

Aanwezig 21 kunstenaars en vrijwilligers A&J en nieuwe sympathisanten. 

Locatie; Muzee Aanvang 20 uur 

 

1. Voorzitter Wiebe Dekker heet allen hartelijk welkom op warme AB met open deuren. 

2. Notulen 21 augustus 2014 verslag is meegestuurd. Bedoeling is dat toekomstige notulen op 

de website worden geplaatst. Geen aan of opmerkingen over verslag. 

3. G3 - 2
e
 ronde is gestart. Volgende expositie van 4 weken in G3 nieuwe start 4 oktober 

regelen met beheerder Yvonne Meulman over voortzetten en/of wisselen. Er wordt bekeken 

om op zondagmiddag ook open te zijn, de bezetting moet dat wel toelaten. Exposerende 

kunstenaars kunnen workshops houden in G3 melden bij Yvonne. Kunstenaars bepalen zelf 

de bijdrage en incasseren van de deelnemers. A&J is behulpzaam met PR. 

4. Denktank. Renée geeft toelichting op werkwijze en conclusies van de denktank. Onderling 

atelier bezoeken. Voorstel en verslag wordt door denktank toegezonden. Goede ideeën niet 

alleen inbrengen maar ook helpen met uitvoeren. Er is behoefte aan meer aandacht voor 

muziek onder verwijzing naar de naam van Art & Jazz. Bestuur komt met voorstel is om 

elkaar te ontmoeten in G3. 

5. Zuiderstrandtheater, subsidie beschikking is ontvangen van € 1950 voor realiseren 

panorama schildering voor uitwisseling met kinderen en bewoners. Expositie op zaterdag 4 

oktober staat hier los van, er zijn contacten met Wijnand Hollander van Zst. Vanuit 

werkgroep komt informatie over inleveren en ophalen kunstwerken. 

6. Kunstroute Havengebied tot Pier. Groepslocaties in Rudolf Steiner, Kalhuis en mogelijk in 

Badhuisstraat. Uitgebreide mail volgt. Aanmelden via Katina kunstroute@artandjazz.nl 

Toezeggingen van 12 kunstenaars om mee te doen, er wordt een informatieboekje uitgegeven. 

7. Kunstwerk van de Maand is 100 tinten zee van Els van Asten. KWvdM tot eind 2014.  

8. Scheveningse Salon van medio februari tot medio maart 2015 Werkgroep Marjolein 

Burbank, Renée van der Klooster, Will Snijders-Twilt en Elsbeth Morra gaat van start met 

draaiboek en inschrijvingsformulier. Expositieruimte in Muzee. 

9. Verdere organisatorische voorbereiding wedstrijd Hundertwasser samen met cultureel 

attaché van Oostenrijkse Ambassade er komen lezingen en presentaties. Gedachtegoed van 

Hundertwasser uitdragen. Fotomateriaal van Loek de Koning over de kustlijn mag gratis 

gebruikt worden. Visuele kunst wordt nagestreefd. Start mei 2015 tot finale in mei 2016. 

Landelijk uitrollen voor kunstenaars en architecten, het wordt een breed project. 

10. KESCH van 12 tot 29 maart 2015 Subsidie is aangevraagd bij de Gemeente Den Haag als 

cultureel evenement. Kinetisch project ontwikkelt. Evenement wordt groter met alle 

bijkomende ruimtes in de Lourdeskerk. Aparte wensen zijn met werkgroep bespreekbaar. 

Voorbereiding gaat verder met werkgroep en Lourdeskerk. 

11. Rondvraag. Lijst van kunstenaars/sympathisanten kan verwarrend werken om dat het 

alleen kunstenaars zijn. Art & Jazz is een stichting is zonder leden/contribuanten. Voor 

evenementen apart inschrijven door de betrokken kunstenaar. Enquête kunstmarkt komt. 

 

Toelichting van Hans Boin op werkwijze van zijn eigen website voor het plaatsen, verkopen, 

verhuren van kunstwerken. Kunstkopen direct van de kunstenaar tegen geringe kosten. 

Bedoeling is dat vanaf 1 december de website de lucht in gaat. 

 

Volgende Algemene Bijeenkomst op donderdag 16 oktober 2014 om 20 uur in Muzee. 

 

Vragen en opmerkingen uit de zaal zijn zeer slecht te horen, andere werkwijze overwegen, 

bijvoorbeeld naar voren komen om vraag te stellen of opmerkingen te maken. 
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