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 Verslag Algemene Ledenvergadering 
 
Datum Bijeenkomst  : Dinsdagavond 29 november 2011 
Aanwezig bestuur : Menno ’t Hart (MH), Gerard Jakobs (GJ),  Eric      

Borggreve (EB),  Carel Steijn (CS), Arnold 
Beugelsdijk (AB), Tessa Droog (TD) 

Afwezig : Juliette van de Walle (JW), Willem Overkleeft       
(WO) Hans Tersteege (HT) (met kennisgeving) 

Locatie : Bij Tessa Droog, Dijkweg, Naaldwijk 
 
Voorzitter heet de aanwezigen welkom; aanvulling van   
vergaderpunten 
 
1. Voorstelronde. 
In deze voorstelronde legt een ieder uit waar hij of zij zich mee 
bezighoudt en vertelt over eventuele toekomstplannen. 
 
2. Samenstelling bestuur 
Volgens het rooster van aftreden treedt Arnold Beugelsdijk af en treedt 
vervolgens voor een nieuwe termijn aan. 
Angela van de Knaap treedt uit het bestuur. Zal als lid en medewerkend 
commissielid haar bijdrage aan WIT blijven leveren. Via een bloemetje 
wordt bij dit afscheid stilgestaan.   
Margot Goppel wil op termijn wellicht het bestuur versterken (middels een 
stageperiode). 
 
3. Jaarverslagen commissies 
De Secretaris ligt het jaarverslag 2011 toe. De gebruikte tekstdelen zijn 
als bijlage I bij dit verslag gevoegd. 
 
Het financieel jaarverslag wordt door de Voorzitter toegelicht. De 
vereniging is financieel gezond (zie bijlage II). 
 
Door Gerard Jacobs wordt verslag gedaan van de vergadering betreffende 
het te vormen centrum voor beeldende kunst, overleg is geweest met de 
gemeente en de partners van het Atelier en Kunsthuis 18. Met de 
gemeente heeft de nodige mail- en briefwisselingen plaatsgevonden.  
Sabrina Missot deelt haar ervaringen over het reilen en zeilen in NES, in 
den Haag. In 2012 zullen leden dit centrum en vergelijkbare centra (DCR) 
bezoeken. 
 



verslag 29112011 WIT.doc  Pagina 2 van 4 

 

Van de bijeenkomsten van het Cultureel Platform Westland wordt verslag 
gedaan door Menno ’t Hart. 
 
Arnold en Tessa doen verslag van de Westlandse Kunst en Atelierroute, de 
datum voor volgend jaar wordt waarschijnlijk 2 en 3 juni 2012. Meer inzet 
van leden is meer dan gewenst. 
 
De ledenexpositie, zoals gehouden in de watertoren in Naaldwijk, was een 
groot succes, Anneke Verrips doet hier verslag van. Verbeterpunten zijn 
zaken als belichting en meer gebruik maken van de architectuur van het 
gebouw. De locatie voor 2012 is nog niet bekend. Samenstelling van de 
commissie is in principe zoals in 2011. 
 
4. Open podium Westland 
Het Open Podium wordt in 2012 in Naaldwijk gehouden.  
 
5. Symposium Maassluis 
Voor WIT heeft Arnold Beugelsdijk het symposium in Maassluis bezocht. 
Kernwoorden: maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven blijft, jong 
talent, korte projecten, symbiose, praten met ondernemers. 
 
6. Website WIT 
Ieder dient content in de gaten te houden. Vul aan waar nodig, ook 
nieuwe zaken! Eventuele problemen mail naar Carel Steijn.  
 
7. Kunstcadeau WIT 
Verschillende mogelijkheden voor kunstcadeau komen ter tafel. Voorstel 
wordt om ansichtkaarten te ontwikkelen. Els Hoonhout en Eric Borgreve 
gaan zich hier over buigen. 
 
Openstaande acties: 

 Vaststellen termijn na-ballotage. 
 Vullen nieuwsbrief (via site). 
 Aanhouden postbus. 
 Agenda op site. 

 
Volgende vergadering: 
 
Maandag 6 februari 2012. Bij Menno ‘t Hart, Bloemenlaan 34, 
Wateringen. 
 

 
Bijlagen 
 
I : Tekst Jaarverslag WIT 2011 
II : Financieel overzicht. 
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Bijlage I : Jaarverslag WIT 2011 
 
Het bestuur van WIT vergaderde zesmaal. We namen afscheid van Angela van der 
Knaap als gewaardeerd bestuurslid. 

WIT organiseerde de Westlandse kunst en Atelierroute. In het weekend van 21 en 22 
mei werden de verschillende locaties door een groot aantal mensen bezocht.      

 

Op uitnodiging van de Kunstuitleen hebben een aantal kunstenaars van WIT kunstkopje 
gemaakt. De kopjes dienden als promotiemateriaal. Tijdens het Open podium zijn deze 
kopjes gepresenteerd door wethouder Weverling aan pers en belangstellenden. Bij het 
Open podium is door WIT ter plaatse een panorama geschilderd. 

Voor het te vormen gebouw voor beeldende kunst heeft meerdere malen overleg 
plaatsgevonden met de gemeente Westland en de mogelijke partners Kunsthuis 18 en 
het Atelier. 

De jaarlijkse ledenexpositie vond plaats in de Watertoren te Naaldwijk, circa 1200 
bezoekers zijn in de twee weekenden (17/18 en 24/25 september)  van de openstelling 
geweest.                                     

Eind november 2011 is het aantal leden van WIT gegroeid tot 20. 

WIT is vertegenwoordigd in het Cultureel Platform Westland, het platform kwam 
viermaal bijeen. Met verschillende organisatie uit het platform zijn verschillende 
projecten uitgevoerd of worden nog uitgevoerd. 

 

Opgesteld door de secretaris, 

Menno ’t Hart. 
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Bijlage II : Financieel verslag 

 

Staat van Baten en lasten 2011 per 31‐12‐2011 

   in       uit 
toren   0,00    toren  910,99 

open podium  0,00   
open 
podium  129,76 

algemeen  1626,50    algemeen  461,26 

wkar  7.635,00    wkar  5821,79 

kopjes  971,25    kopjes  1060,71 

contributie  785,00      

totaal uit  11017,75    totaal uit  8384,51

saldo 2010  2421,34

saldo positief 5054,58

 


