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 Algemene Bijeenkomst 2015 van Stichting Art & Jazz donderdag 16 april 2015. 

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

Aanwezig 17 kunstenaars en vrijwilligers A&J. 

Afmelding van: Tatti 

Locatie: Muzee. Aanvang 20 uur 

 

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

  

2. Verslag19 maart 2015 wordt goedgekeurd.       

  

3. Galerie Leids: Zaterdag 25 april is de officiële opening om 15 uur. Iedereen is van harte 

uitgenodigd. Er doen nu 31 deelnemers mee. Men is heel enthousiast. Renée meldt nog dat er 

16 en 17 mei een kunstmarkt is in Leidsenhage.      

  

4. Deelnemende kunstenaars: het aantal deelnemende kunstenaars is gegroeid van 34 per 1 

januari 2015 naar 54 per begin april. Het streven wordt uitgesproken eind 2015 100 

deelnemende kunstenaars te hebben.        

  

5. Overige activiteiten: 

Iedereen is per mail op de hoogte gesteld van de mogelijkheden om deel te nemen aan de 

Week van de amateurkunst op 30 mei in het Zuiderstrandtheater. 

Hipfish zal plaats vinden in de week van vlaggetjesdag, namelijk van maandag 8 juni tot en 

met vrijdag  12 juni. Er is een mogelijkheid te exposeren in winkels in de Keizerstraat, om 

workshops te geven en om deel te nemen aan een markt op vrijdag 12 juni. Hiervoor zijn 20 

kramen gratis beschikbaar. Het wachten is nog op de officiële mededelingen van de 

organisator. 

Zaterdag 13 juni is het vlaggetjesdag. Anneloes meldt dat er een activiteit voor 

buitenschilders zal zijn. Zij stuurt nog een stukje tekst toe, zodat personen zich kunnen 

aanmelden. Via KopS werd aangegeven dat er nog kramen te huur zijn op deze dag in de 

visafslag. Opgave kan geschieden via Thea Heikens van KopS vóór 26 mei. Kosten bedragen 

€ 45 per kraam. 

Dag van de roos en beeldenwandelingen: op dit moment nog niets bekend, zal plaats vinden 

op 12 juli. Anneloes stelt voor om de bronvermelding van de teksten van de beelden in het 

boekje te vermelden (de Witte). Aangezien er nog heel veel boekjes beschikbaar zijn, wordt 

voorgesteld een stempel te laten maken en dit op deze manier in de huidige exemplaren te 

vermelden. Marjolein zal voor de stempel zorgen. 

Kunstmarkt Kurhausplein zal plaats vinden op zondag 16 augustus. Vergunning wordt 

aangevraagd. Zodra meer bekend is, zal een mail worden toegestuurd aan de kunstenaars. 

De kosten zullen worden beperkt door geen parkeren aan te bieden. Hier is vorig jaar weinig 

gebruik van gemaakt. Enkele kunstenaars geven aan dat er gebruik gemaakt kan worden van 

gastenparkeerkaarten van hen. Zij geven dit nog separaat door. 

Kunstmarkt Theresiastraat i.c.m. Jazz in de gracht. Jacob licht zijn gevoerde gesprekken toe 

en welke keuzes er zijn. We kunnen op 27 en 28 augustus deelnemen aan een kunstmarkt op 

de Bierkade (van 13 tot 20 uur) kosten ongeveer € 75 en/of alleen deelnemen aan een 

kunstmarkt op de Theresiastraat op 29 augustus, waar jazzmuzikanten optredens zullen 

verzorgen. Besloten wordt om alleen deel te nemen aan de kunstmarkt in de Theresiastraat. 

Dit kan een jaarlijks terugkerende evenement worden. Er dienen minimaal 40 kramen 

verhuurd te worden, het maximaal aantal ligt op 100 tot 150. Ook andere 

kunstenaarsorganisaties in Den Haag zullen uitgenodigd worden deel te nemen. Kosten per 

kraam naar verwachting ongeveer € 30, deelnemende kunstenaars vanuit A&J krijgen korting. 



Over 2 weken is een vervolgafspraak, de volgende bijeenkomst zal er meer informatie bekend 

zijn. 

Kunst- en cultuurroute najaar: intentie is om in samenwerking met andere partijen een breder 

aanbod te krijgen dan alleen kunst. Mocht dit niet tijdig lukken, dan wordt alleen een 

kunstroute georganiseerd. 

Atelierbezoeken: Tatti heeft laten weten dat er binnenkort een mail gestuurd zal worden aan 

de kunstenaars met mogelijkheden aanmelding. 

Deelname Parade 2016: deelname aan de Parade 2015 is niet gelukt, omdat de gemeente niet 

tijdig kon reageren op de aanvraag van de organisator. Ons is gevraagd nu voorbereidingen te 

treffen in samenwerking met de gemeente om tijdig een en ander in orde te hebben voor de 

Parade 2016. 

 

6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag:  

Er wordt kort toegelicht wat de kosten en opbrengsten van galerie G3 zijn geweest.  

Els vraagt of het mogelijk is een factuur te krijgen als betaalbewijs voor haar administratie. 

Voor meerdere kunstenaars is dit van belang. Afgesproken wordt op inschrijfformulieren de 

vraag toe te voegen: wilt u een factuur ontvangen.  

Hans vraagt de kunstenaars goed op te letten op welke bankrekening de betaling moet plaats 

vinden. De stichting heeft 2 bankrekeningen, te weten de Rabobankrekening voor 

bijvoorbeeld de betaling van de jaarbijdrage deelnemende kunstenaar. Op de ABNAMRO 

rekening dienen betalingen te vinden voor deelname aan de galerie of aan kunstmarkten 

 

 

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

 


