
Inventaris Platform BKW per maart 2018  (LvdZee)

Opgeslagen in de voormalige Schimmelpenninckfabriek, Nude 28 straatzijde, 
1-hoog.
Sleutels bij Laurens van der Zee (06-29221659. 
Inventaris bij benadering.
Deze inventaris is in principe ook beschikbaar voor individuele leden voor 
eigen tentoonstellingen of ander privégebruik.

NB Er is geen expliciet Platformarchief, wel een krat met diverse 
expositielogboeken

1 Mac computer uit plm. 2005, kan werken met USB-sticks en cd’s / dvd’s
16 klapstoeltjes
1 grote blankhouten tafel met wit stalen frame  200 x 80 cm
1 expositie uitklapbord formaat A0
6 expositiepanelen 125 x 200 cm en 3 expositiepanelen 100 x 200 cm
flanelboard, kan niet in geschroefd worden, haken aan de bovenrand 
vastmaken is wel mogelijk. De panelen zijn koppelbaar.
div. verbindingsbuizen en –klemmen voor de expopanelen
7 houten holle sokkels (wit, zwart, grijs) van plm 100 cm hoog, diverse 
afmetingen.
6 uitschuifbare stalen steunen  (‘stempels’: )165 –280 cm.
19 ophangstangen voor schilderijen met 17 klemmen, diverse lengtes: 1 x 
149 cm, 1x 119 cm, 11 x 99 cm, 1x 89 cm, 3x 84 cm, 1x 61 cm, 1x 45 cm.
Zeer lang tafelkleed

3 banieren “expositie Platform BKW” NB zonder standaards (deze lenen bij 
Cult. Ronde)
2 met water te vullen voeten voor banierstandaards, 1 schroefvoet

plm 40 spots voor lightrails (twee verschillende systemen)
plm 50 meter lightrails diverse lengtes (twee verschillende systemen)
Dit is geen professionele galerieverlichting maar wel goed werkend. De 
lightrails moeten worden geschroefd in de plafonds.

Divers technisch materiaal, waaronder:
zakje plafondklemhaken groot (systeemplafonds)
zakje plafondklemhaakjes klein (idem)
enkele schilderijhaken voor nylon draad
enkele magneten met haak
enkele schroefhaakjes

doos met diverse schroeven en dergelijke
div elektra: snoeren, contactdoos, bouwlamp
netvoedingsapparaat (van verdwenen alarm?)



div knip- en plakmateriaal, insteekhoezen e.d.
3 transparante kunststofhouders voor kaarten of info
2 standaards voor infokaarten via LvdZee
3 flip-overs met papier (van Schrijversharten)
2 deurstoppers 
4 thermoskannen
Dubbel koffiezetapparaat 
Elektrisch oventje (bruikleen)
2 platte kunststof schalen
plm 50 plastic bekertjes
plm 20 plastic borden
plm 100 kartonnen schaaltjes
plm 30 plastic koffielepels
1 hoog zwart schaaltje keramiek
3 kleurige schaaltjes keramiek

2 grote boodschappentassen
Enkele handdoekjes, theedoeken, diverse werkdoekjes en borstels
diverse zepen,  glasex, 1 emmer, bezem, wc borstel

15 koffiekopjes (divers)
12 bierglazen hoog
5 bierglazen bol
3x6 bierglazen standaardformaat
42 wijnglazen divers
Overige diverse schalen en karaffen voor hapjes en bloemen

Enkele cd’s klassiek en cassettebandjes folk en klassiek
(NB Er is geen afspeelapparaat meer)

Enkele potten muurverf, diverse kleuren
Een tas met verfrollers en bijbehorende bakken

(Diverse stoelen, meubilair, werkende cassettespelers en platenspelers zijn te 
leen van het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken (Kamphuis / vdZee), 
eveneens opgeslagen in de Schimmelpenninckfabriek.


