
 
Verslag  
   

Onderwerp       : Oprichting en overige zaken WIT 

Datum bijeenkomst  : Dinsdag 07-10-2009 19:30 – 10:15  

Aanwezig                 : Carel Steijn (CS), Willem Overkleeft (WO), 

Gerard Jakobs (GJ), Menno ‟t Hart (MH) Angela 
v.d. Knaap (AK), Tessa Droog (TD), Arnold 

Beugelsdijk (AB), Julliette van der Walle (JW)  

Afwezig : Hans Tersteege (HT),  
Locatie                   : Dijkweg 45, Naaldwijk 

   

 
Afspraken 

WIT krijgt rechtsvorm “vereniging”. 
 

GJ heeft Westland Partners bereid gevonden statuten voor ons op te 
stellen in ruil voor PR (krant, website) 

 
Voorzitter: Erik Borggreve(EB) 

Penningmeester : JW 
Secretaris  : MH 

Deze 3 leden moeten ook de statuten ondertekenen 

 
Ballotage commissie AB, GJ, TD en JW 

Niet in ballotage commissie WO, AK, MH  
Bij twijfel ballotagecommissie, atelierbezoek bij inschrijver door andere 

leden van de vergadering. 
 

PR commissie MH, AK 
 

Wat biedt WIT: (10 punten) 

 WIT  biedt Westlandse beeldende kunstenaars de mogelijkheid om 
gezamenlijke belangen te behartigen.  

 WIT kan als gesprekspartner deelnemen tijdens overleg met de gemeente 
t.a.v.het beleid Westlandse beeldende kunst.  

 WIT zet zich in om in Westland atelier-en expositieruimte te realiseren.  

 WIT versterkt de interactie tussen bevolking en beeldend kunstenaars.  

 WIT stimuleert professionalisering van Westlandse beeldende kunst.  

 WIT onderzoekt de realisatie van een jaarlijkse Westlandse atelierroute.   



 WIT vindt het van belang dat Westlandse kunstenaars geïnformeerd/betrokken 
worden bij initiatieven die betrekking hebben op het gebied van beeldende kunst 
in de gemeente Westland.  

 WIT kan bemiddelen tussen opdrachtgever en beeldend kunstenaar. 
Kunstenaars kunnen b.v. worden betrokken bij lessen CKV ( culturele en 
kunstzinnige vorming ) in het voortgezet onderwijs en workshops.  

 WIT vindt het noodzakelijk dat één kunstenaar van het kunstenaarscollectief 
lid is van de gemeentelijke adviescommissie die zich bezighoudt met Kunst in de 
openbare ruimte.  

 WIT biedt onderlinge stimulans kunstenaars 

 
Conceptformulier, voorbeeld Stichting Kunstwerkt Schiedam, gebruiken 

voor inschrijving/ballotage. Er is ook een concept begeleidende brief 

WIT logo erop 
 

Per project/evenement, bijv. open atelierdagen, een 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Prijs ca. 100 euro. 

 
Alle leden spannen zich in om sponsors te benaderen. 

 
Contributie 35 Euro 

 
Stappen te nemen voor en door vereniging in chronologische volgorde: 

 
 Postbus aanvragen 

 Bankrekening aanvragen 
 Statuten tekenen  

 Inschrijving KvK aanvragen 

 Domeinnaam (rechtsvorm, banknummer en contactadres en 
persoon nodig) aanvragen 

 
Domeinnaam wordt collectiefwit.nl (Deze naam is op 08-1-2009 nog vrij) 

Kosten domeinnaam :   Eenmalig 10 Euro opstart  en daarna  
per jaar 8 Euro  

Kosten provider voor site :  ca. 55 Euro per jaar  
 

 
Actiepunten 

 Wie  Wat  Status 

1 MH 01-09-2009 Statuten opzoeken voor WIT   

2 JW 01-09-2009 Tijdelijk persoonlijke bankrekening tbv 

WIT later omzetten naar vereniging 

WIT 

loopt 

3 Bal. 

Com. 

01-09-2009 Begeleidende inschrijfbrief en ballotage 

formulier bewerken (logo erop) 

open 

4 GJ 01-09-2009 Notarissen benaderen voor inschrijving 

vereniging en kosten 350 euro dekken 

 



door werk aan te bieden.  

5 GJ 01-09-2009 I.s.m .kennis van GJ sponsoractie  

6 AK 01-09-2009 Logo uitwerken  

7 WO 01-09-2009 Website voorbeeld sturen naar CS  

8 CS 01-09-2009 Voorstel website   

9 WO 01-09-2009 Mail naar Schiedam om naar contributie 

bedraghoogte te informeren 

 

10 Allen 07-10-2009 Plaatje van eigen kunstwerk sturen tbv 

site 

open 

11 Allen 07-10-2009 Commentaar op site WIT open 

12 AB 07-10-2009 Boekhoudactiviteiten van een 

vereniging uitzoeken 

open 

13 GJ 07-10-2009 Westland Partners statuten “afwachten”  open 

14 WO 07-10-2009 Benadert “Paul”van Hele Westland voor 

toekomstige PR 

open 

15 CS 07-10-2009 Website verder uitwerken. 

Wensen tot nu toe: 
 Inschrijven via website 

 Werk van leden tonen 

 E-mail adressen leden  
 Werk van de maand 

 Werk leden in banner 
 Westland Partners noemen 

www.westlandpartners.nl 
 Links naar sites leden 

 Ingezonden stukken  

open 

16 Allen 07-10-2009 Inschrijfgeld betalen open 

17 AK 07-10-2009 Vergoeden opstartkosten WIT , 

aanvragen bij VSB M.Aantjes 

open 

18  CS 07-10-2009 Communicatie formulieren van een 

gemeente leveren 

open 

19 MH 07-10-2009 Regels contributie in statuten zetten open 

20 ? 07-10-2009 Als website online dan naar pers open 

21 AB 07-10-2009 Intro voor website voldoend aan 5W‟s open 

22 AB 07-10-2009 Optreden als contactpersoon naar 
gemeente. Hen steeds overtuigen van 

de noodzaak van kunst. 

Open 

24 AB 07-10-2009 Postbus aanvragen open 

25 EB, 

MH, 
JW 

07-10-2009 Statuten ondertekenen open 

26 ? 07-10-2009 Inschrijving KvK open 

27 CS 07-10-2009 Domeinnaam aanvragen open 

 

 
Rondvraag 

GJ  stelt de kosten van de website aan de orde. 

http://www.westlandpartners.nl/


De opvatting die gedeeld wordt door alle leden is dat alle leden 

werkzaamheden verrichten op vrijwillige basis en dus kostenloos. 
CS geeft aan dat er kosten kunnen zijn afhankelijk is van wat er aan 

functionaliteit voor de site gewenst is. Aanschaf van software kan niet 

altijd helemal gratis.(De meeste software is trouwens open source en 
hoeft niet betaald te worden). Als blijkt dat na invetarisatie van de wensen 

van de leden blijkt dat het echt heel veel werk wordt moeten we de zaak  
bespreken.  

 
Overig  

AK bezoekt regelmatig de platform bijeenkomsten. 
Wit wordt daar door haar genoemd zodat we “gaan leven“. De 

bijeenkomsten leveren geen info op. 
 

De organisatie van de kunstroute is nu op naam van WIT (AK)   
 

Volgende bijeenkomst 
 

Dinsdag  17-11-2009 19:30 bij Angela v.d. Knaap Zuidwind,  

„s Gravenzande 



 

Agenda WIT 03-11-2009 
 

 Opening 

 Mededelingen 
 Verslag vorige keer  

 WIT rapport 
 Centrum voor de beeldende kunst (Wendy van Es) 

 De Vereniging en PR  
 Sponsors 

 Website 
 Rondvraag 

 Sluiting 
 

 
C.Steijn 08-10-2009 

 


