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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : Dinsdag 24 april 2012 van 19:30–22:00 

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

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

Droog (TD),Carel Steijn (CS) 

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

Locatie   : Bij Tessa 

 

Voorzitter heet de aanwezigen welkom; vaststellen 
vergaderpunten 

 
1. Binnengekomen post/mail 

 Mail HT 
 Uitnodiging Platform 

 Uitnodiging gemeente K3 

 Div. mail 
 

2. Verslag vorige vergadering 
Actiepunten laten staan. Geen opmerkingen 

 
 

3. Besproken onderwerpen 
 

3.1. Bestuur 
Juliette heeft aangegeven in bestuur WIT te willen blijven, echter als 

Algemeen bestuurslid.  
Margot Goppel heeft aangegeven op termijn wat te willen betekenen voor 

WIT (ondersteuning/bestuursfunctie?). Aanhouden. 
Henk ’t Hart is benaderd voor ondersteuning penningmeester, is akkoord 

voor jaarverslag of advies. 

 
3.2 Mail Hans 

HT doet aanbevelingen en geeft kritiek op WKAR. Commissie neemt dit 
mee; echter zaken zoals PR zijn wel naar wens verlopen. Zie persmap. 

Volgende keer weer vergaderen op maandag. Altenerend zoals eerder 
afgesproken. 
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3.3. WKAR 
Carlton doet niet mee aan WKAR. Locatie in gedachten houden voor kleine 

exposities. 

 
Circa 40 kunstenaars gaan deelnemen. Muziekschool gaat voor muzikale 

ondersteuning zorgen. Volgend moet WKAR eigen mailaccount hebben. 
Onderzocht wordt naar de mogelijkheden om deelnemers elkaars expo 

plaats te bezoeken, wellicht met een bus (Kwibus?). TD kijkt naar 
mogelijkheden en financiën. Er komt een afsluitend etentje voor de 

deelnemers.  
 

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

stuurt TD modelcontract Hartart. 
 

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. 

 
3.6 Platform 

Aanstaande vergadering zal bezocht worden door GJ en MH. WIT zal 
problematiek rond BS school verduidelijken. 

 
3.7. K3  gebouw voor beeldende kunst 

Programma van eisen wordt samengesteld en besproken met gemeente. 
School nogmaals bezocht. (24 mei is pve nader besproken; gemeente 

gaat rekenen). 
 

3.8 Herballotage? 
Wordt niet geformaliseerd. Indien nodig moet aanspreken op kwaliteit 

mogelijk zijn. 

 
3.9. Postbus 

De postbus is opgezegd. Post gaat nu direct naar Menno. Visitekaartjes 
zijn inmiddels aangepast. 

 
3.10 Nieuwsbrief 

Voor de nieuwsbrief zijn via de site wel aanmelders. We gaan nieuwsbrief 
opzetten, Gerard wordt trekker, Arnold gaat redigeren. Carel maakt 

format. Vier maal per jaar, of wanneer nodig. Nieuwsbrief kan trigger zijn 
voor bezoek expo’s e.d. 

 
3.11 Website 

Website is gehacked. Is weer in orde. Moeten we meedoen aan 
twitter/facebook? CS: dan moet er wel wat te melden zijn. 
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4. Openstaande acties 

Vullen nieuwsbrief (via site). 

Agenda op site. 
Aanvullen content op site, niet alleen tekst maar ook foto’s (iedereen). 

Inlogcode voor verslagen op website (Carel). 
 

Volgende vergadering maandag 11 juni 2012.  
Bij Tessa, aanvang 19.30 uur. 


