Dijken, Gert van
Onderwerp:

FW: Afspraken exposities Jeruzalemkapel

Op 4 apr. 2018 om 13:40 heeft Martin Rietveld
<martinrietveld@whitehousedevelopment.com> het volgende geschreven:
Akkoord!
Juist weergegeven
Één korte vraag:
Ik heb voorkeur dat van Drie alleen de begaande grond en eerste
verdieping gebruiken tijdens Lichtkunst Gouda.
Kunnen wij onze spullen op de zolder zetten.
Lukt dat?
Maurits kunnen we dit met de inboedelverzekering meenemen?
Groet/Regards,
Martin Rietveld
White House Development
www.whitehousedevelopment.com
martinrietveld@whitehousedevelopment.com
+31(0)6 51244799
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 3 apr. 2018 om 15:23 heeft Marc De Beyer | Museum Gouda
<Marc.DeBeyer@museumgouda.nl> het volgende geschreven:
Hi Martin,
Lekker Paasweekend gehad?
Ik kom nog terug op het kunstwerk met
groente en fruit in de Jeruzalemkapel.
Hieronder even de afspraken die we vorige
week maakten.

- Jullie zijn 60 dagen per jaar

-

toegankelijk voor publiek, met een
maximum van 20 keer. WHD zorgt
voor openstelling van de
Jeruzalemkapel en de
benedenverdieping van de
Schoolmeesterswoning.
De Firma van Drie (waarvan Museum
Gouda een van de partners is) richt op
de benedenverdieping van de
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-

-

-

Jeruzalemkapel en de
Schoolmeesterswoning minimaal twee
en maximaal vier keer een expositie in
met kunstwerken van kunstenaars uit
Gouda en omgeving.
Deze exposities staan de reguliere
exploitatie niet de weg (dat betekent:
geen grote objecten in de ruimte +
kunstwerken die passen bij het
reguliere gebruik van de kapel).*
Mocht de Fa Van Drie of Museum
Gouda de Jeruzalemkapel en/of de
Schoolmeesterswoning graag
gebruiken voor een bepaald project of
een expositie, dan treden we in
overleg met WHD.
Voor de komende editie van Lichtkunst
Gouda (waarschijnlijk 13-28 december
2018) kan de Fa Van Drie de
Jeruzalemkapel en de
Schoolmeesterswoning gebruiken.

*Waar we nog wel samen even over na
zouden moeten denken is of, en eventueel
hoe, de kunstwerken verzekerd zouden
moeten worden. Een mogelijkheid is denk ik
dat jullie dat meenemen in jullie algemene
(inboedel)verzekering, wellicht door middel
van een clausule speciaal voor de
kunstwerken.
Kun jij je vinden in bovenstaande?
Hartelijke groeten,
Marc

Marc de Beyer
Directeur | Museum Gouda
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
T +31 182 331 010
M +31 6 192 00 214
www.museumgouda.nl
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