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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : Maandag 28 maart 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). 

Afwezig : Willem Overkleeft (WO), Hans Tersteege (met 
kennisgeving) 

Locatie   : Bij Tessa 

   

 
Voorzitter heet de aanwezigen welkom, vaststellen 

vergaderpunten 
 

1. Binnengekomen post/mail 
 Bevestiging van toekennen subsidie van gemeente Westland 

 Sponsoring van kunstroute door Vestia 
 Diverse mail 

 Uitnodiging expositie Ria Hazekamp in Hofboerderij 
 

2. Verslag vorige vergadering 

 Verslag 7 februari goedgekeurd 
 

3. Besproken onderwerpen 
1. AB heeft positief gesprek gehad met milieueducatie. 

2. AB stuurt Rabobank bedankbrief voor opbrengst (126.50 euro) uit 
clubactie. 

3. Nieuwe leden: Michel v.d. Voort en Lydia Kolen. 
4. WAKR heeft reeds 31 deelnemers, nog plaats voor 1 kunstenaar. 

Financiën gaan goed, nadere verantwoording volgt. Er komt geen 
opening, wel afsluitend feest/etentje. Folders moeten dit jaar beter 

worden verspreid. WO regelt advertentie? 
5. Huisvesting. DSP heeft interview met leden CPW gehad. Met MH en 

AK over WIT en relatie tot andere leden (14 maart). Er is ook 
oriënterend gesprek (EB en MH, 25 maart) over kunstgebouw met 

gemeente gevoerd. Met name over samenwerking. Gedacht wordt 

aan Bernadetteschool voor WIT, KH18 en CC. Partijen gaan op 
excursie in gebouw (15 april), waarna partijen geacht worden 

nadere samenwerking uit te werken. 
6. Platform wordt in principe bezocht door AK en MH 
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7. Kunstkoppen. Kopjes gaan versierd worden met behulp van 

transfers. AK stuurt format voor de kopjes via mail door. Onderwerp 
is vrij/ geen thema/geen restricties. Opbrengsten zijn voor clubkas. 

Leden doen hier ook aan mee. 

8. Podium Westland. Komt tent voor WIT beschikbaar. GJ doet 
coördinatie, meedenker CS. Ook leden benaderen! 

9. Streekmuseum. AK heeft gesprek met museum. Info volgt. 
 

 
Volgende vergadering 30 mei 2010 om 19.30 uur. Bij Carel? 

 
 


