JAARVERSLAG 2018
VERANDERINGEN IN HET BESTUUR..
Er hebben in 2018 veranderingen in het bestuur plaats gevonden. Aad van Duyneveldt en Hans Boin
hebben het bestuur verlaten. Ook Marie-Josee heeft i.v.m. haar drukke werkzaamheden geen
bestuursfunctie meer; wel blijft zij zorgdragen voor de coördinatie van de Wintersurprises en houdt
zij de Beeldenwandelingen in het Westbroekpark.
In juni is Paul Houtman bij het bestuur gekomen als algemeen lid en contactpersoon voor de website.
En in september is Theo Schouten ons komen versterken als secretaris. Dirk Oosthoek is de nieuwe
webmaster en hij is bezig met aanpassen/vernieuwen van onze website. Wiebe Dekker is voorzitter
en Yvonne Meulman penningmeester.
Er staat nog een vacature open voor onder andere PR en communicatie, liefst een vrouw.
Het Bestuur heeft 12 maal vergaderd en er zijn 6 Algemene Bijeenkomsten geweest.

ACTIVITEITEN.
Alle activiteiten worden gedragen en uitgevoerd door het kunstenaarscollectief en voor de kosten
geldt in ’t algemeen dat die zelfdragend moeten zijn.

Reizend Miniatuur Museum.
Els van Asten, de bedenkster van het Reizend Miniatuur Museum (RMM) en Henneke van de Spek
zijn de drijvende krachten achter dit zéér succesvolle project. Ter herinnering: het doel is Kunst te
brengen naar mensen die niet naar Kunst kunnen gaan. Het RMM is in januari 2017 gestart bij het
Zorgcentrum Florence in Mariahoeve. Zo ongeveer om de drie maanden verhuist het RMM van plek
en in 2018 is het geëxposeerd in de volgende huizen: WZH de Strijp, Saffier de Residentie
Nolenshage, HWW de Schildershoek, Zorggroep Oldael – Oldesloo en HWW Willem Dreeshuis (tot
25.01.2019).

Dag Van de Roos.
De Dag van de Roos in het Rosarium van het Westbroekpark is de jaarlijkse afsluiting van het
‘Internationale Rozen-concours’. Deze zondag zal in de herinnering blijven als ‘tropisch’ warm. Het
was ook de eerste dag van de zomervakantie in regio midden + WK finale + Finale Wimbledon +
talloze activiteiten ivm 200 jaar Scheveningen. Op deze in vergelijking met andere jaren iets
rustigere Dag van de Roos is er één Beeldenwandeling geweest (Marie-Josee + Trudy de Heer) en er
hebben 62 kinderen een schilderijtje van een roos op doek gemaakt en dat mee naar huis genomen.
De winnaar van de vijver-expositie met drijvende kunstwerken met thema ‘ Fauna & Flora’ was:
Corien Lievens. Coördinator: Yvonne.

Kunstmarkt Kurhausplein.

Ook dit jaar is deze unieke happening op het plein vóór het Kurhaus in samenwerking met Festival
Classique (inmiddels 3’ keer) gehouden. De Jazz muziek door kinderen en door volwassenen was
perfect. Het was druk bezocht en er was goed verkocht door sommige kunstenaars. Het hele plein
was gevuld met de kramen van 23 kunstenaars. Organisator: Yvonne.

Beeldenwandelingen.
In samenwerking met restaurant Greens in het Westbroekpark is er een ‘Kunst-Lunch’: een
beeldenwandeling met gids Marie-Josee + lunch bij Greens + boekje Beeldenwandelingen van A&J.
De aanmeldingen lopen via Greens. Na de start in september zijn er 6 ‘Kunst-Lunches’ geweest die in
alle opzichten als zéér positief ervaren zijn. We zoeken nog nieuwe gidsen.

StraatKunst Scheveningen.
Er is een initiatief van Cultuuranker en A&J om samen de straatkunst op Scheveningen in kaart te
brengen en mogelijk uit te breiden met nieuwe kunstwerken. In 2019 zal dit project handen en
voeten krijgen.

Wintersurprises.
Onder de bezielende leiding van Marie-Josee van het Erve draait deze activiteit en is de
bekendmaking van de eerste winnaar van de Wintersurprise-wedstrijd geweest op zondag 7
oktober. De winnaar was: Corien Lievens. Op zondag 4 november was de onthulling van de tweede
expositie met een kunstwerk van Yvonne Wacht.
De kunstwerken zijn elk een maand lang te zien op onze vaste Art& Jazz plek in Muzee Scheveningen.
In 2019 zijn de feestelijke onthullingen, vergezeld van live jazz door Jonathan (13 jaar!) en soms met
ander jong talent, op 6 januari, 3 februari en de laatste op 3 maart. De jury bestaat uit personen, die
niet verbonden zijn aan A&J: Tiny de Liefde-van Brakel (kunsthistorica), Justa van den Bulk
(conservator Muzee), Bert Kulk (fervent verzamelaar), Dick ter Steege (architect) en Marie-Josee als
voorzitter.

