
Notulen 2
e
 Algemene Bijeenkomst 2015 van Stichting Art & Jazz donderdag 19 maart 2015. 

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

Aanwezig 20 kunstenaars en vrijwilligers A&J. 

Afmeldingen van: Gryts, Nora, Anneloes, Noha, Mirjam en Yvonne 

Locatie: Muzee. Aanvang 20 uur 

 

1. De (wnd.) voorzitter Jacob Snijders heet allen welkom. De agenda wordt goedgekeurd. 

2. Verslag 22 januari 2015 wordt goedgekeurd.  

3. Scheveningse Salon: Bij de opening waren 206 personen aanwezig en deze was zeer 

geslaagd. De eerste week waren er al 516 personen, 21/2 dag was er niet geteld. Overige 

aantallen nog niet bekend. De Salon is nu verlengd tot en met 12 april. Mogelijk is er nog een 

verlenging mogelijk tot en met 26 april. Binnenkort informatie per mail. 

Mochten kunstenaars een dagdeel bij de expositie willen zitten, dan graag opgave bij Will.  

De (wnd.) voorzitter bedankt de 3 vrijwilligers Marjolein, Will en Tatti met een bloemetje.  

De kunstenaars bedanken hen met een applaus. 

Gemaakte opmerkingen: 

 *  Speurtocht heel erg leuk 

 * Sommige bezoekers vonden dat er weinig informatie beschikbaar was, zoals bijv. 

techniek 

 * Sleutels van de vitrine waren in het weekend niet beschikbaar 

 * Het tafeltje was te laag voor bijv. inkijken showmap 

 * In draaiboek voor volgend jaar zal opgenomen worden om meer informatie over het 

werk te verstrekken. 

4. Galerie G3 stopt eind maart. Zondag 29 maart is de afsluiting vanaf 16 uur. Werk na afloop 

meenemen. Galerie Leids (in winkelcentrum Leidsenhage) start 21 maart. Het is een ruimte 

van 200 m2, waarvan 100 m2 voor cursussen, debatten etc.. 16 kunstenaars hebben zich al 

voor de eerste periode aangemeld, waarvan 8 nieuwe kunstenaars. Geer Huijbers heeft de 

galerie ingericht. De officiële opening is waarschijnlijk op 25 maart. 

Art&Jazz zoekt een nieuwe locatie in Belgisch Park of Scheveningen Bad. Aandacht wordt 

gevraagd voor communicatie. Aan een ieder wordt gevraagd na te gaan of zij iemand kennen 

met communicatiekennis en ervaring. 

5. Overige activiteiten 2015: 

* Zuiderstrandtheater: 30 mei Week van de amateurkunst, optredens en taptoe. Informatie zal 

nog per mail worden toegestuurd door de wnd. voorzitter. Bij voldoende interesse worden 

kunstenaars gevraagd voor de werkgroep om e.e.a. te coördineren. 

* Kunstmarkt 16 augustus op Kurhausplein: Hans en Yvonne doen de voorbereidingen, 

volgende keer meer informatie 

* Kunst- en cultuurroute in het najaar. Er wordt aansluiting gezocht met andere organisaties in 

de wijk om dit te kunnen organiseren. Te denken valt aan huiskamerconcerten, personen met 

een bijzondere verzameling of hobby etc. 

* Er is een kans dat we vanuit Art&Jazz mee kunnen doen aan een dag op de Parade. 

Doorgaan is afhankelijk van goedkeuring van de gemeente Den Haag aan deze festiviteit, die 

gedurende de Parade georganiseerd wordt. Verdere informatie volgt nog. 

* Jazz: er is een gesprek geweest met onder meer Maria Harp over een format hoe we kunst 

en jazz kunnen versterken. Er wordt gedacht aan een Yamsessie van jazzartiesten, waar foto’s 

en video-opnames van gemaakt worden, die 3 maanden later geëxposeerd worden. Geopperd 

wordt dit bijvoorbeeld te combineren met schilderwerk, waar schilders bijv. elke 10 minuten 

wisselen en doorgaan met het werk van zijn/haar collega naast hem/haar. 



* In het najaar is er Jazz in de gracht. Gedacht wordt aan een mogelijkheid om de musici al te 

laten inspelen in de Theresiastraat, gecombineerd met een kunstmarkt. Kunstenaars zijn 

enthousiast voor dit idee. 

* Atelierbezoeken: Mirjam en Tatti zijn bezig met een plan om bijv. elke 6 weken een atelier 

te bezoeken van een kunstenaar. Een verslag van het bezoek inclusief eventuele foto’s 

worden, na goedkeuring van de kunstenaar, geplaatst op de website van A&J. Binnenkort 

wordt per mail informatie verstuurd. 

6. Jaarcijfers 2014: Gerard licht e.e.a. toe. Vorig jaar zijn er ongeveer € 35.000 inkomsten en 

uitgaven geweest. De projecten hadden vrijwel allemaal een klein verlies. Het banksaldo is 

ongeveer € 5.000, mede vanwege de reeds ontvangen bijdragen van deelnemers aan de 

Scheveningse Salon. De werkgroep Financiën zal binnenkort worden uitgenodigd voor een 

andere toelichting. Hier zullen zowel Hans Boin als nieuwe penningmeester als Wiber Buhler 

de voormalige penningmeester bij aanwezig zijn. Daarna zal een samenvatting op de website 

geplaatst worden. 

7. Voorstel deelnemende kunstenaars: Het voorstel wordt toegelicht door Gerard. Het is een 

vrije keuze om wel of niet deel te nemen. Het voorstel wordt goedgekeurd. 

8. Beeldmerkrecht: Men is niet vrij om een foto of een video van een kunstwerk te maken. 

Een gedeelte van een werk plaatsen mag niet zonder toestemming. Het is lastig om dit goed te 

regelen, zonder dat dit elke keer tot een mogelijk probleem kan leiden. 

Na een stevige discussie wordt besloten om bij elke activiteit een regel op het 

inschrijfformulier op te nemen, waarbij de kunstenaar vooraf goedkeuring geeft dat de 

werkgroep van de activiteit gebruik kan maken van een toegestuurde foto en deze ook 

eventueel gedeeltelijk te plaatsen op bijvoorbeeld een affiche. Bij geen goedkeuring wordt 

geen gebruik gemaakt van de foto. 

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

  

 

Volgende Algemene Bijeenkomst op donderdag 18 april 2015 om 20 uur in Muzee. 

 


