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Onderwerp : Bestuursvergadering WIT  

Datum bijeenkomst  : Dinsdag 26-10-2010 19:30 – 21:30  

Aanwezig : Menno ’t Hart (MH), Gerard Jakobs (GJ), Angela                                 

v.d. Knaap (AK), Arnold Beugelsdijk (AB), Erik 
Borggreve (EB)  

Afwezig : Juliette van de Walle (JW), Willem Overkleeft 

(WO) Tessa Droog (TD), Carel Steijn (CS) Hans 
Tersteege (HT), 

Locatie                   : Bij Arnold 

   

 

1. Binnengekomen post 
 Twee aanvragen lidmaatschap; gaan naar ballotagecommissie 

 Mail van werkplein, prijsvraag rotonde wordt uitgesteld, AK belt nog 
na. 

 Via AK: uitvraag kunstwerken provincie Zuid-Holland 
 

2. Mededelingen 
 AB heeft WIT aangemeld bij gemeentegids Westland (miv 2011) 

 WIT doet niet mee aan artfair Alkmaar 

 
3. De vergaderpunten 

Cultureel Platform Westland 
GJ en MH zijn op de vergadering van 7 oktober 2010 geweest.  

Weverling heeft de begroting voor 2011 toegelicht, er komt 250.000 
beschikbaar voor kunst en cultuur. Accent zal liggen bij gebouw. Invulling 

daarvan nog onduidelijk. Een extern bureau gaat mogelijkheden 
onderzoeken. Verzoek van gemeente of alle partijen enquete willen 

invullen (heeft MH inmiddels gedaan). Ons programma van eisen ,WIT, 
een kollectief op weg, wordt als voorbeeld gegeven. 

Verder verhaal van John Maartensdijk over roerend goed van de 
gemeente (een nogal algemeen verhaal). Lucia van den Branden heeft in 

het kader van de Sociaal Maatschappelijk Visie onderzocht wat de 
behoefte in verschillende kernen is. Belangrijk punt wat hieruit naar voren 

kwam: jongeren willen atelierruimte! 

 
Gemeente ondersteunt Anjerfonds niet langer. 

 
 



Sponsoring 

Activiteiten rond sponsoring moeten we koppelen aan activiteit, zoals 
kunstroute. Dit biedt meer aan de sponsor en is makkelijker te verkopen. 

Kunstroute 

Eerste overleg vindt 8 november plaats. 
 

Vergaderfrequentie bestuur 
In 2011 in principe 1 maal per 2 maanden. 

 
Watertoren  

In 2011 kunnen we in de watertoren te Naaldwijk exposeren, ook op de 
zondag. Thema water? ->  nog nader in te vullen. 

 
Nieuwjaarsborrel 

Eric informeert bij Jan Engering of WIT hierbij kan aansluiten. 
 

Kunstgebouw 
Gerard informeert bij kunstgebouw of WIT zich kan aanmelden. 

 

Ledenvergadering 18 november 2010 
Algemene bestuurszaken. Daarnaast jaarplan 2011, Atelierruimte, inzet 

leden, wat is bereikt, enz. MH stuurt uitnodiging/vooraankondiging. 
       

4.Actiepunten 
 

 Wie In Wat  Status 

15 CS 07-10-2009 Website verder uitwerken loopt 

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

52 CS 08-03-2010 Schilderij van de maand , CS houdt 

dat in de gaten 

Loopt 

53 CS,AK 08-03-2010 CS en AK kijken samen hoe de 
nieuwsbrief module in te zetten die 

bij de website zit 

Open 

59 Allen 08-03-2010 “Leads”werven en leden Open 

  

 
5. Rondvraag 

 
geen 

 

Volgende bestuursvergadering/jaarvergadering 
 

Maandag 18 november 2010 19:30  bij Tessa Dijkweg 
 


