
Notulen 9
e
 Algemene Bijeenkomst Stichting Art & Jazz donderdag 16 oktober 2014. 

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

Aanwezig 16 kunstenaars en vrijwilligers A&J en nieuwe kunstenaars. 

Locatie; G3 Aanvang 20 uur 

 

1. Voorzitter Wiebe Dekker opent deze AB met lange agenda. 

 

2. Notulen 18 september 2014. Will Snijders onder voorbehoud in werkgroep Salon. Er is 

behoefte aan meezenden notulen met agenda. 

 

3. G3 Waar we nu zitten. Ook open op zondag en voortaan donderdag tot en met zondag van 

13 tot 17 uur. Volgende wisseling op 2 en 3 november. Kelderruimten kunnen gebruikt gaan 

worden voor een solo expositie en achterste ruimte voor videopresentatie. Reserveren via 

Yvonne Meulman. Iedere zondagmiddag 16 uur weekafsluiting met collega-kunstenaars. 

 

4. Enquête Kunstmarkt Kurhausplein uitslag doorgenomen. Over het algemeen positief. 

 

5. Zuiderstrandtheater geopend met een mooie en succesvolle expositie. Grote opkomst 

bezoekers met prijsvraag. Publieksprijs voor Hans van Melick. 

 

6. Kunstroute Scheveningen. Voorbereiding in volle gang met 14 locaties en 40 kunstenaars. 

Eind oktober folders klaar en in november de boekjes.  

 

7. Scheveningse Salon van 17 februari tot 15 maart 2015. Werkgroep kan opstarten met 

draaiboek. Expositie in bovenzaal van Muzee. Aanmelding staat voor iedereen open. 

 

8. KESCH maart 2015. Drie weekenden en twee tussenliggende weken. Groeimogelijkheden 

voor het project zijn gestart. Alle ruimten In de Lourdeskerk gaan gebruikt worden voor 

workshops, film, muziek. 

 

9. Hundertwasser. De kunstenaarsverenigingen in Scheveningen gaan de handen ineen slaan 

om samen te werken om dit project te realiseren. Aparte Stichting Hundertwasser aan Zee met 

lezingen en discussies door het land. 

 

10. Kunstwerk van de Maand. Zondag 19 oktober onthulling met werk van Monique Robben 

en als laatste onthulling in november. Eind december laatste expositie en muzikale afsluiting. 

 

11.Denktank informatie schuift door naar de volgende AB 

 

12. Donderdag 30 oktober gaat groep van A&J en KopS gezamenlijk expositie Mark Rothko 

bezoeken, aanmelden via Henk de Bie van inspiratiegroep KopS.  

 

13. Vrijwilligersoverleg op donderdagavond 30 oktober van 19.30 tot 21 uur. 

 

14. Idee van Denktank is om elkaars atelier te bezoeken. Mirjam Oba heeft zich gemeld als 

coördinator van deze activiteit om na te vragen wie hieraan mee wil doen. 

 

15. Projecten 2015;    1. Scheveningse Salon, 17 februari tot en met 15 maart 2015 

   2. KESCH, zaterdag 14 t/m zondag 29  maart 2015 

   3. Scheveningseweg 350 jaar, en-plein-air schilderen april/augustus 



   4. Beeldenwandelingen mei t/m oktober 2015 

   5. Hundertwasser aan Zee, kunstwedstrijd start mei 2015 

   6. Dag van de Roos, zondag 12 juli 2015 met diverse workshops 

   7. Zomerlogees, beelden in Rosarium Westbroekpark 

   8. Kunstmarkt Kurhausplein, zondag 23 augustus 2015 

   9. Parkeerpaaltjes beschilderen i.o.m. Stadsdeelkantoor 

   10. Kunstroute Havenkwartier, november 2015 

    

Rondvraag; Yvonne meldt dat in G3 ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden a.s. zondag 

wijnproeverij. Voorstel van Yvonne om tijdens kunstroute  meer kunstwerken van 

exposerende kunstenaars in G3 te tonen.  

 

Tevens muzikale afsluiting van Kunstroute in G3 op zondag 23 november.  

. 

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


