
 
Verslag bestuursvergadering 
   

Onderwerp : Bestuursvergadering WIT  
Datum bijeenkomst  : Maandag 7 februari 2011 van 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), Tessa 
Droog (TD), Carel Steijn (CS) Hans Tersteege (HT 

Afwezig : Willem Overkleeft (WO) 
Locatie                   : Bij Menno 

   

 

Voorzitter heet de aanwezigen welkom bij de eerste vergadering 
van 201 

 
1. Binnengekomen post/mail 

 Verzekeringpolis aansprakelijkheid bestuur 
 Rekening polis 

 Michel van Loos voor ballotage 
 Diverse mail 

 
2. Verslag vorige vergadering 

 Tessa vormt geen onderdeel van commissie WIT (Wit in watertoren) 

zijn is wel beperkt inzetbaar 
 

3. Besproken onderwerpen 
1. “Gespot door” is onderdeel op site geworden 

2. Nog weinig aanmeldingen voor lidmaatschap WIT. Er lijkt angst te 
bestaan dat het lidmaatschap inhoudt dat er veel vergaderingen 

gevolgd moeten en veel inzet wordt verlangt. Er moet duidelijk 
gemaakt worden dan dat bestuurstaken zijn en dat van leden iets 

anders wordt verwacht. 
3. Subsidie voor WAKR van loswal is binnen, tevens de ontvangstbrief 

van de aanvraag bij de gemeente Westland. Tevens toezegging van 
fonds Westland (voorheen VSB) binnengekomen. Rabobank zegt 

tevens subsidie toe. 
4. Postbus van WIT kost 130 euro per jaar. Dit jaar voorlopig 

aanhouden, bezien of we volgend jaar de postbus opzeggen of niet. 

5. Deelname aan kunstmanifestatie rondom Zandmotor nog te bezien. 
(Mogelijk beladen onderwerp).  



6. WSO zoekt kunstenaars mbt tot milieueducatie. JW heeft bedrag 

van 100 euro voor twee uur genoemd. Arnold legt contact naar 
gemeente over inzet WIT. 

7. Biennale Kijkduin. WIT doet niet mee, AK mailt af. 

8. Kunstuitleen wil 100 WIT-kopjes. Wij gaan dit via transfertechniek 
doen, ieder kan dan onderwerp maken en dit is makkelijker te 

reproduceren. Kostprijs wordt circa 5 euro, gaan voor 8 euro 
verkocht worden. Wij kunnen voor WIT ook een aantal produceren. 

Leuke verpakking zou het geheel afmaken JW en MH onderzoek dit 
verder. Ook leden inschakelen voor dit iniatief. 

9. Cultureel Platform Westland. AK en MH hebben vergadering van 27 
januari bijgewoond. De raadsleden brengen een bezoek aan 

cultuurcentrum in Heerhugowaard (inmiddels gebeurd). De website 
cultuurpuntwestland.nl wordt opgefrist, hier zal ook de nieuwsbrief 

van het platform te vinden zijn. Via platform worden subsidies 
aangevraagd, dit was eerder niet afgesproken. Procedures zoals nu 

gevolgd is zijn niet correct, temeer omdat eventueel deelnemende 
partijen niet zijn ingelicht. Afgesproken wordt de communicatie 

binnen het platform te verbeteren. Plan van Dario Fo (Annie MG) is 

wel een goed idee, in principe wil WIT hier wel in deelnemen. 
10. TD en AB gaan naar Valentijnsconcert. 

11. Grote clubactie RABO. AK heeft ons aangemeld. Leden van de 
bank kunnen stem op ons uitbrengen. Actie loopt tussen 7 en 20 

maart.  
12. WAKR 2011. Commissie is druk bezig. Sponsors voor kaart 

moeten nog benaderd worden, EB,AK en CS gaan dit doen. Nog niet 
duidelijk waar de opening moet plaatsvinden (gebouw Westland 

Energie? Vorm van afsluiting wordt afhankelijk van inkomsten. 
13. WIT 2011. De expositie WIT in toren (WIT !). Wordt in twee 

weekenden in september. Menno heeft immiddels contact gehad 
met HET architectenbureau. Data worden 17,18,24 en 25 

september. 
14. Agenda kan middels googleaccount op site; voorlopig niet. 

 

 
4. Volgende vergadering 

 
Maandag 28 maart bij Tessa, Dijkweg, Naaldwijk 


