
 
Verslag ledenvergadering/bestuursvergadering 
   

Onderwerp : Bestuursvergadering WIT/Jaarvergadering  

Datum bijeenkomst  : Donderdag 18-11-2010 19:30 – 22:00  

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

v.d. Knaap (AK), Arnold Beugelsdijk (AB), Eric 
Borggreve (EB), Juliette van de Walle (JW), Willem 

Overkleeft (WO) Tessa Droog (TD), Carel Steijn 

(CS) 
Aanwezig leden : Anneke Verrips, Els Hoonhout 

Afwezig : Hans Tersteege (HT), 
Locatie                   : Bij Tessa Droog 

   

 
Voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze gecombineerde 

jaarvergadering en bestuursvergadering.  
 

1. Binnengekomen post 
 Geen 

 
2. Mededelingen 

 Gerard Smits is door de ballotage en nieuw lid 

 
3. Verslagen 

 Secretaris leest jaarverslag voor, zie bijlage 1 voor integrale tekst 
 Penningmeester geeft toelichting op financieel verslag, zie bijlage II, 

we eindigen 2010 met een positief resultaat. Kascommissie voor 
2011 zal worden gevormd door Anneke en Els. 

 
4. Vergaderpunten 

 Plannen 2011: 
 WAKR waarschijnlijk op 21 en 22 mei. Checken voorwaarden 

vergunning kleine evenementen. Nicolai Dillemans wordt wellicht 
genodigde. Een extra trekker voor de opening wordt nog over 

nagedacht. 
 Nieuwjaarsbijeenkomst samen met culturele raad/kunsthuis 18 

(wordt 12 januari 2011 in het Atelier (de Naald). 

 Groepsexpo WIT wordt in watertoren te Naaldwijk gehouden. 
Tweede helft van 2010 (september-oktober) Trekker wordt Menno 

samen met Els en Tessa, pr angela, Anneke wordt eventueel hulp. 
Thema kunst op hoog niveau? Vergunning? 



 De poster Nederland schreeuwt om cultuur is verspreidt via mail. 

 Angela mailt link van cultuurme.nu door. 
 Lezingen uitgevoerd door witters, gaarne doorgeven aan Angela. 

 Moeten we een forum aan onze website hangen. Meningen 

verschillen. Wel doen Gespot door WIT  Nieuwsbrief WIT 
 Jongeren benaderen om aspirant lid te worden Menno 

 Jaarverslag op site WIT plaatsen 
 Volgend jaar maken we een kalender Angela en Willem 

 
 

Volgende bestuursvergadering 
 

Maandag 7 februari 2011 bij Menno, Bloemenlaan 24, Wateringen 
 

Bijlagen Jaarverslag en financieel verslag 



 
Jaarverslag van collectief WIT                                                

Algemene ledenvergadering 18 november 2010 

Op 24 december 2009 is officieel  de vereniging Kunstenaarscollectief WIT opgericht. Hiertoe zijn bij 

de notaris  de statuten vastgelegd. Een kopie van de statuten is op deze vergadering aanwezig of aan 

te vragen bij de secretaris.  Vervolgens zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. (eerste 

inschrijving is van 15 januari 2010). Op basis hiervan zijn wij door de belastingen aangeschreven  

(vooralsnog zijn wij niet belastingplichtig).  Bij de Rabobank is een bankrekening geopend.  

Het bestuur bestaat uit: 

Eric Borggreve, voorzitter   Menno ‘t Hart, secretaris  

Juliette van der Walle, penningmeester  Angela van der Knaap, Arnold Beugelsdijk, PR  

Tessa Droog, Carel Steijn, Hans Tersteege, Gerard Jacobs, Willem Overkleeft, algemeen bestuurslid 

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd.  

In januari is door twee bestuursleden de informatieavond over adoptie van rotondes bijgewoond. 

Vrijwel het gehele bestuur heeft in witte pakken gestoken in februari het politieke debat over kunst 

en cultuur bijgewoond en daar van ons laten spreken.   

Verschillende malen zijn door bestuursleden in wisselende samenstelling gesprekken gevoerd met 

het Platform Beeldende kunst. Het platform is per 8 april 2010 formeel opgericht.  WIT neemt deel 

aan dit platform. 

De gemeente Westland heeft het initiatief genomen om in het kader van de uitvoering kadernota 

kunst en cultuur het Cultureel Platform Westland op te richten. Naast vertegenwoordiging middels 

het Platform Beeldende Kunst is WIT vaste deelnemer van de bijeenkomsten met het Cultureel 

Platform.  In het rapport WIT, een collectief op weg, heeft WIT onder andere een programma van 

eisen voor een gebouw opgesteld. Dit stuk vormt ondertussen een voorbeeld voor andere 

verenigingen.  Plannen voor een kunstgebouw  worden door de gemeente uitgewerkt  en moeten op 

korte termijn concreet vorm krijgen. 

Dit jaar zijn drie nieuwe leden tot WIT toegetreden, Annke Verrips,Els Hoonhout en Gerard Smits. 

In twee weekeinden in april is een groepsexpositie georganiseerd; WIT opent.  

WIT heeft de Westlandse kunstroute georganiseerd, ondanks het WK voetballen en het slechte weer 

trok dit veel belangstelling en wordt de komende jaren voortgezet . 

WIT is door het Werkplein gevraagd om een uitvraag voor een kunstopdracht  op een rotonde samen  

te stellen. Dit moet later dit jaar vorm krijgen.  

De WIT website heeft 1 gesponsorde link gekregen. 

Opgesteld door Menno ’t Hart, secretaris  WIT, Wateringen, 17 november 2010 



WIT 2010 Winst-verliesrekening Jaaroverzicht, van Juliette van der Walle 

Algemeen: 

Inkomsten  Uitgaven  

Contributie leden € 560 Website € 70,21 

Sponsoring  € 175 KvK € 52,28 

  Postbus € 195,16 

  Bankkosten € 68,25 

totaal € 735  € 385,93 

EXPO WIT: 

Inkomsten  Uitgaven  

Verkoop € 737,05 Wijnkado € 18,45 

totaal € 737,05 totaal € 18,45 

Atelierroute: 

Inkomsten  Uitgaven  

Subsidies € 6400 Materiaalkosten € 30,94 

Deelnemersbijdrage € 1080 Stoepborden € 586,67 

  Ballonnen € 31,75 

  Spandoeken € 849,66 

  Website € 476 

  Afsluitingsbijeenkomst € 840  

  Advertentiekosten € 476 

  Drukwerk € 2410,42 

  Vevida € 22,61 

  Porto € 17,60 

totaal € 7480 totaal € 5741,65 

 

Totale inkomsten  Totale uitgaven  



Algemeen € 735 Algemeen € 385,93 

EXPO WIT € 737,05 EXPO WIT € 18,45 

Atelierroute € 7480 Atelierroute € 5741,65 

  Bank € 2781,02 

totaal € 8952,05 totaal € 8927,05 

 

Er is een verschil van € 25,  

dit is het bedrag dat niet is betaalt door Yo (kunstwerk van Willem tijdens Expo WIT) 

  


