
 
Verslag  
   

Onderwerp       : Website en Informatie voor platform en  

    gemeente  
Datum bijeenkomst  : Dinsdag 03-11-2009 19:30 – 22:30  

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), Hans Tersteege (HT), Eric  
  Borggreve (EB) 

Afwezig : Juliëtte van der Walle (JW) 
Locatie                   : Zuidwind 24, „s Gravenzande 

   

 
Mededelingen 

AK heeft 2 weken geleden  bij een bezoek aan de gemeente gesproken 
over de noodzaak en de wens van een CBK. 

De gemeente wil wel. Het Platform is er ook al mee bezig. 
 

Verder 
CS vraagt hoe de communicatielijn loopt: van Wit naar Het Platform naar 

de gemeente of van Wit direct naar de gemeente. Hierover is zijn nog 

geen duidelijke afspraken gemaakt omdat Het Platform en Wit beide nog 
in oprichting zijn.  

 
Drie documenten hebben we in de vergadering doorgewerkt en aangepast  

 Wit een collectief op weg van HM over CBK gebouw: 
Bouwtekening aangepast en aantallen en oppervlaktes van CBK 

 Beeldende kunst vooruit van AK over welke zaken er niet zijn in het 
Westland en wel in andere vergelijkbare gemeentes: 

Kunstbeurs toegevoegd GJ 
 Begroting van JW:  

Diverse bedragen in begroting zijn aangepast 
 

De inhoud van deze documenten zal aan de gemeente en Het Platform 
worden gepresenteerd door AK. 

 

EB geeft op verzoek AB aan dat de valkuil voor WIT is: 
gebouw beheren en of personeel aannemen , niet doen, hou je bij je 

kerntaak  
 



EB geeft aan dat er op een plek in Midden Delfland 3 containers staan die 

mogelijk interessant zijn om als atelier te gebruiken. 
 

EB geeft aan graag voorzitter te willen zijn maar niet het boegbeeld. 

 
Afspraken 

Stappen te nemen voor en door vereniging in chronologische volgorde: 
 

 Statuten tekenen  
 Inschrijving KvK aanvragen 

 Bankrekening aanvragen 
 Postbus aanvragen 

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

 
 

Actiepunten 

 Wie  Wat  Status 

25 GJ/EB/ 

MH/JW 

07-10-2009 Statuten ondertekenen bij Westland 

Partners 

loopt 

26 ? 07-10-2009 Inschrijving KvK open 

? JW 07-10-2009 Bankrekening aanvragen loopt 

24 AB 07-10-2009 Postbus aanvragen via website TNT open 

27 CS 07-10-2009 Domeinnaam aanvragen open 

3 Bal. 

Com. 

01-09-2009 Begeleidende inschrijfbrief en 

ballotage formulier bewerken (logo 
erop) 

loopt 

28 CS 03-11-2009 Claim domeinnaam collectiefwit.nl open 

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

loopt 

12 Allen 07-10-2009 Boekhoudactiviteiten van een 

vereniging uitzoeken 

open 

14 GJ 07-10-2009 Benadert “Paul Thoen”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  
 Links naar sites leden  

 Ingezonden stukken  
 Zoekfunctie 

 Video‟s erop 
 Rechterkolom agenda 

 Nieuws blog met plaatje 2 
regels en link 

  Op kunstenaarspag Vaste 

loopt 



buttons alle leden met link 
naar pagina lid 

 Per lid accordeon presentatie 
 Tekst Home ,over ons en 

doelstelling? 

18  CS 07-10-2009 Communicatie formulieren van een 

gemeente leveren aan MH  

open 

31 CS 03-11-2009 Format cv kunstenaars (al la 
kunsthuis) voor site naar allen 

open 

16 Allen 07-10-2009 Inschrijfgeld betalen in jan. als 
bankrekening er is 

open 

29 AK 03-11-2009 Foto‟s kunst voor banner site leve-

ren aan CS 

loopt 

30 TS 03-11-2009 Hoe zit het met de aansprakelijk-

heidsverzekering voor een 
vereniging 

open 

31 HT 03-11-2009 Hulp geeft bij Kunstroute aan TD en 

AK 

loopt 

32 AK 03-11-2009 3 documenten naar gemeente 

enplatform 

loopt 

     
     

11 Allen 07-10-2009 Commentaar op site WIT  

17 AK 07-10-2009 Vergoeden opstartkosten WIT , 
aanvragen bij VSB M.Aantjes. Lukt 

alleen als er een concreet project is.  

 

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

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

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

 

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

van de noodzaak van kunst. 

 

1 MH 01-09-2009 Statuten opzoeken voor WIT   

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 

 

 

 



Rondvraag 

 
GJ - Kunstroute centraal in Naaldwijk naar voorbeeld van Maassluis? 

Geen uitspraak over gedaan. 

HT - Biedt hulp aan bij kunstroute. 
MH - Heeft vernomen dat Arne Weverling van gemeente Westland een 

manifest heeft ondertekend met Sculptura. In dit manifest is bepaald dat 
zij alle rotondes mogen “aankleden” in Westland. Wordt verder uitgezocht 

door MH. 
 

Volgende bijeenkomst 
 

Dinsdag  15-2009 19:30 bij Gerard Jacobs, ISW gebouw Tiendweg 
Naaldwijk. Extra trui meenemen? 



 

Agenda WIT 03-11-2009 
 

 Opening 

 Mededelingen 
 Verslag vorige keer actiepunten 

 Afsprakenlijst doornemen 
 Rondvraag 

 Sluiting 
 

 
CS 04-11-2009 

 


