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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : Dinsdag 14 februari 2012 van 19:30–22:00 

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

Borggreve (EB),  , Arnold Beugelsdijk (AB), Tessa 

Droog (TD) 

Afwezig : Juliette van de Walle (JW), Hans Tersteege (HT),  

Carel Steijn (CS) 

Locatie   : Bij Menno 

 

Voorzitter heet de aanwezigen welkom; vaststellen 
vergaderpunten 

 
1. Binnengekomen post/mail 

 Verzoek bijdrage Open podium 
 Uitnodiging Platform 

 Rekening nieuwjaarsreceptie 
 

2. Verslag vorige vergadering 
Actiepunten laten staan. Geen opmerkingen 

 
3. Besproken onderwerpen 

 

3.1. Bestuur 
Via mail heeft Willem Overkleeft aangegeven zijn bestuursfunctie bij WIT 

niet te willen continueren. Menno zal mutatie bij Kamer van Koophandel 
doorgeven. 

Eric belt met Juliette over invulling bestuur. Margot Goppel heeft 
aangegeven op termijn wat te willen betekenen voor WIT 

(ondersteuning/bestuursfunctie?). 
 

3.2 Mail Hans 
HT heeft in mail opmerkingen over WKAR. Verwachtingspatronen tussen 

WKAR commissie en HT niet duidelijk. Arnold zal met Hans bellen. 
 

3.3. Carlton hotel 
AB en MH hebben Carlton hotel bezocht. Het ging over de inzet en gebruik 

in hotel van Westlandse kunst. Hotel wil gelegenheid tot expositie bieden 
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maar hier niet voor betalen. Duidelijk gemaakt dat bij een professionele 

organisatie zoals WIT schilderijen gekocht of gehuurd kunnen worden. 
Voorlopig doet hotel wel mee aan WKAR. 

 

3.4 Kunst lenen via WIT 
Moet kunst lenen via mogelijk zijn? TD kijkt naar mogelijkheden. 

 
3.5. Ledenexpositie 2012 

De ledenexpositie wordt (deels) gecombineerd met het Open podium. Het 
open podium wordt op 15 september in Naaldwijk gehouden. De 

ledenexpositie op 15 en 16 en het daarop volgende weekend 22 en 23 
september. Motto : De schaduw van WIT. Locatie wordt nog gezocht. 

(Bernadetteschool, oude PTT gebouw, oude politiebureau?) 
 

3.6 Platform 
Aanstaande vergadering zal bezocht worden door GJ en MH.  

 
3.7. K3  gebouw voor beeldende kunst 

De partijen hebben rapport samengesteld, wordt 19 maart op ambtelijk 

niveau besproken. In het rapport zijn de ambities, de bezoeken aan Nes 
en Zuid 57 en verwachtingspatronen uitgewerkt. 

 
3.8 Ledenafwas 

Sabrina heeft afgezegd als lid. 
 

3.9. Postbus 
De postbus is opgezegd. Dit heeft consequenties voor site (actie CS) en 

visitekaartjes en flyers (actie AB). 
 

4. Openstaande acties 
Vaststellen termijn na-ballotage. 

Vullen nieuwsbrief (via site). 
Agenda op site. 

Aanvullen content op site (iedereen). 

 
 

Volgende vergadering dinsdag 24 april 2012.  
Bij Tessa, aanvang 19.30 uur. 


