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Verslag bestuursvergadering 
   

Onderwerp : Algemene bestuursvergadering  

Datum bijeenkomst  : Maandag  21 juni 2010  

Aanwezig : Juliëtte van der Walle (JW), Carel Steijn (CS), 

Gerard Jakobs (GJ), Angela v.d. Knaap (AK), Tessa 
Droog (TD), Hans Tersteege (HT), Erik Borggreve 

(EB), Willem Overkleeft (WO) Menno’t Hart (MH) 

Afwezig : Arnold 
Locatie                   : Bloemenlaan, Wateringen 

   

Balans  

Voorzitter vraagt aan aanwezigen een reflectie over het afgelopen jaar. 

Lidmaatschap van Wit wordt over het algemeen als positief ervaren, het 

kost wel de nodige tijd en gaat voor sommige ten koste van hun eigen 

productie. In de toekomst streven naar een betere verdeling, ook nieuwe 

leden inschakelen voor de diverse commissies. 

Ingekomen post 

Rekening Rabobank, brief van Gemeente over centrum BK, rekening 

Vevida.  

Mededelingen 

EB :Aansprakelijksverzekering wordt afgesloten op conto van Kunstroute 

(was opgenomen in de begroting).Verzekering geldt vanaf 1 juli 2010. 

TD heeft resterende kopjes van Wit opent te koop  

Moet draaiboek komen voor expo’s, MH heeft dit gemaakt voor 95GT. 

MH uitnodiging voor Woord en Beeld (afscheidsexpo van Inge Teunissen 

bij Kunsthuis 18), wordt verder via mail geregeld. 

Wit opent 

Theehoek was een succes. Veiling kwam minder goed uit de verf, wellicht 

te weinig aandacht op gericht. Wellicht bij toekomstige veiling percentage 

voor kunstenaar vaststellen. Nog niet alle betalingen zijn binnen. 
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De bezetting behoeft een betere afstemming, de balans was nu niet goed. 

Afsluitende borrel of eten organiseren, anders rommelige afsluiting van 
dergelijk gebeuren. 

 

Kunst en atelierroute 2010 
 

EB: een previeuw door de deelnemende kunstenaars is deze keer niet 
gelukt, volgende keer moeten we dit zeker proberen. De route door de 

duinen was erg lang, de route moet compacter. 
MH: weinig jeugd gezien, buitenkunst op route opnemen? 

JW : performance organiseren op route? 
CS: foto’s insturen voor website 

 
De Lierse kunstroute wil zeker niet meedoen! 

De geboden kwaliteit was over het algemeen hoog. 
Bij Vluchtenburg is op de zaterdag een feest gegeven, dit ondanks 

gemaakte afspraken. De kunstenaars waren uiteindelijk wel tevreden. In 
de nacht van zaterdag op zondag is een beeld kapot gemaakt, kunstenaar 

heeft beelden niet binnen gezet (risico was bewust genomen). 

Leermoment: contract maken met horeca-uitbaters. 
PR centraal houden! 

Parkeermogelijkheden aangeven voor mensen die slecht ter been zijn, niet 
alle locaties waren goed bereikbaar. 

Het afsluitend buffet was een groot succes. 
In het vervolg afsluitend een persbericht maken. 

De Kunstroute moet elk jaar georganiseerd worden! 
 

Nieuw WIT 
Els Hoonhout is nieuw WIT lid. Joop van Dijk is afgewezen. De 

ballotagecommissie moet het dagelijks bestuur beter informeren over 
toelatingen en afwijzingen. De briefwisseling copy conform aan bestuur. 

 
Volgende vergadering 

 

De volgende vergadering is gepland op 13 september 2010, dan 
altenerend maandag/dinsdag om de zes weken. 

 
Rondvraag 

 
EB: er is behoefte aan jaarplanning: MH maakt een opzet/invulschema. 

 
Actiepunten 

 

 Wie In Wat  Status 

15 CS 07-10-2009 Website verder uitwerken. 

 

AK 

33 HS 15-12-2009 Visiestuk > werkdocument over 5 jr. Open 
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Vergadering Maart 

47 allen 21-06-2010 Nieuwe werken aan CS open 

48 MH 21-06-2010 Draaiboek aanpassen voor WIT open 

49 MH 21-06-2010 Opzetten jaarplanning open 

50 allen 21-06-2010 Vullen jaarplanning open 

 


