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 Algemene Bijeenkomst 2015 van Stichting Art & Jazz donderdag 22 januari 2015. 

Aanwezige bestuursleden: Yvonne Meulman, Jacob Snijders, Hans Boin en Gerard Rigter. 

Aanwezig 18 kunstenaars en vrijwilligers A&J. 

Locatie: Muzee. Aanvang 20 uur 

 

1. De (wnd.) voorzitter Jacob Snijders heet allen welkom. Hij stelt zich voor aan degenen die 

hem nog niet kennen. 

 

2. Nieuwe bestuursleden: Zoals bekend heeft Wiebe Dekker een sabbatical jaar genomen om 

rond te kunnen reizen in Europa in 2015. Wiber Buhler heeft besloten zich volledig te richten 

op de komende activiteiten van Hundertwasser. Hans Boin stelt zich voor als nieuwe 

penningmeester. Hij was al betrokken bij A&J als webmaster. Gerard Rigter stelt zich voor 

als nieuwe secretaris. Yvonne is binnen het bestuur verantwoordelijk voor alle creatieve zaken 

en de contacten met de kunstenaars. 

 

3. Verslag 18 december 2014: het blijkt dat niet iedereen de agenda en het verslag heeft 

ontvangen. Het verslag is altijd terug te vinden op de website van A&J. Nagegaan zal worden 

wat is misgegaan. Naar aanleiding van het verslag worden de volgende mededelingen gedaan: 

Over het plan van plein air schilderen in het kader van 350 jaar Scheveningseweg is nog niets 

bekend. Er is contact geweest met Paul de Kievit, maar hij kon ons nog niets meedelen. 

KESCH 2015 zal geen doorgang vinden, enerzijds vanwege het niet honoreren van de 

subsidieaanvraag bij de gemeente, maar ook vanwege mogelijke problemen bij de beheerders 

van de Lourdeskerk. Volgende vergadering zal gevraagd worden wat de uitkomst is van 

(gratis) adverteren in de Scheveningsche Courant (Trees en Els). 

 

4. Scheveningse Salon: Will licht eea toe namens de werkgroep. Het drukwerk is al klaar. 

Voor alle deelnemers zijn er folders en affiches beschikbaar om op te hangen en uit te delen. 

Geer Huijbers is verantwoordelijk voor de inrichting. Het bestuur en werkgroep hebben hier 

geen invloed op. De opening is 21 februari om 17 uur met muziek. Er wordt ook gewezen op 

de mogelijkheid om gelijktijdig in G3 te exposeren, zodat er kruisbestuiving tussen beide 

evenementen kan ontstaan. Alle verdere informatie wordt nog per mail verstuurd aan alle 

deelnemers. Er zal ook een foto van het affiche worden toegestuurd om door de kunstenaars 

via Facebook en Twitter aandacht te vestigen op dit evenement. Voor de werkgroep is een 

waarderend applaus voor de prima organisatie van de Scheveningse Salon. 

 

5. De overige geplande activiteiten in 2015 worden kort toegelicht.  

Voor de beeldenwandeling en dag van de roos zijn Wiber, Margreet en Thérèse beschikbaar.  

De kunstmarkt vindt dit jaar op zondag 16 augustus plaats. Hans en Yvonne starten de 

voorbereidingen en hopen op hulp van 1 of 2 kunstenaars.  

In het najaar zal een kunst- en cultuurroute plaats vinden. Belangrijk is om de eerste keer een 

niet te groot gebied te gebruiken, want een dergelijke organisatie vraagt veel. Op een van de 

volgende bijeenkomsten zal een nadere toelichting worden gegeven.  

Mirjam komt de volgende bijeenkomst met een voorstel voor atelierbezoeken. 

Marjolein en Renée lichten het idee van een kunstruilbeurs toe. Aan hen wordt gevraagd om 

dit idee uit te werken op 1 of 2 A4tjes en aan te bieden aan het bestuur. 

 

6. Galerie G3: Yvonne licht toe dat we voorlopig nog in de Gentsestraat kunnen blijven. Voor 

de nieuwe expositie is de wisseling van kunstwerken op zondag 1 februari tussen 16.30 en 

17.30 uur of maandag 2 februari van 11.30 tot 13.30 uur. De opening zal zondag 8 februari 

plaats vinden. De verkopen van 8 januari t/m 18 januari bedragen € 440. Verdere informatie 



zal door Yvonne per mail worden verzonden. Renée geeft aan dat er wellicht ook een 

mogelijkheid is voor een pand in Leidschenhage. Zij zal dit verder bespreken met Yvonne.  

 

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag: Yvonne is gevraagd of A&J wil deelnemen aan de 

activiteiten op Koningsdag 27 april op het Belgisch Plein met een workshop sieraden maken  

voor kinderen en een stand met reclamemateriaal van A&J. Dit zal verder worden uitgewerkt. 

Jacob stelt de vraag hoe het staat met de resultaten van de denktank. Verschillende 

deelnemers aan de denktank geven hun mening. Besloten wordt om te stoppen met de 

activiteiten van de denktank. 

Verder licht Jacob toe dat binnen het bestuur gesproken wordt hoe verder om te gaan met 

sympathisanten van de Stichting A&J en welke voordelen zij krijgen. Besloten wordt om een 

andere naam te gebruiken en wel: aangesloten kunstenaars. Op een van de volgende 

bijeenkomsten zal een voorstel worden toegelicht. 

Cees doet nog een mededeling dat hij vrijkaarten heeft voor een beurs en Anneloes vraagt of 

iemand nog roze hartjes heeft vanwege Valentijnsdag. 

  

 

Volgende Algemene Bijeenkomst op donderdag 19 februari 2015 om 20 uur in Muzee. 


