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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : Dinsdag 28 augustus 2012  

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

Borggreve (EB) , Hans Tersteege (HT, Tessa Droog 

(TD), Juliette van de Walle (JW), Arnold 

Beugelsdijk (AB), 

Afwezig : Carel Steijn (CS), met kennisgeving 

Locatie   : Bij Hans 

 

Voorzitter heet de aanwezigen welkom, met name Juliette en stelt 
vergaderpunten vast. 

 
1. Binnengekomen post/mail 

 Uitnodiging Platform 
 Uitnodiging gemeente K3 

 Voorstel Margot Goppel 
 Sponsoractie AH 

 
2. Verslag vorige vergadering 

Actiepunten laten staan. Geen opmerkingen, vorig verslag is niet 
rondgestuurd! Verslagen zijn ook via de website op te vragen. 

 

 
3. Besproken onderwerpen 

 
3.1. Bestuur 

Juliette wordt welkom geheten en zal in oktober de penningen weer van 
Menno overnemen. 

 
3.2 Kunst lenen via WIT 

Tessa ligt verschillende mogelijkheden toe. Op site kunstenaar&co worden 
strandaard contracten getoond. Voorstel is dat we die site bekijken en ons 

verdere plan bij de bestuursvergadering in oktober bespreken. 
 

Actie : allen, zie www.cultuur-ondernemen.nl/ 
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3.3. Ledenexpositie 2012 

Voorbereiding lopen naar wens. Volgende vergadering evaluatie van 
bestuur. Aandachtspunten : nieuwe media inschakelen, publiek trekken, 

datum expositie (solo in oktober of meeliften met open podium in 

september?).  
 

3.4 Cultureel Platform Westland 
Vergadering in september zal bezocht worden door GJ en MH.   

 
3.5. K3,K4   gebouw voor beeldende kunst 

Onderhandelingen lopen door. Ambitieniveau van WIT enigszins 
ondermijnt door relatief hoge huurprijzen. Atelier haakt af in proces, 

waarschijnlijk meer ruimtes voor pop en muziek. Aandachtspunt: 
geluidoverlast?  

Muziekschool schuift (zichzelf) naar voren als trekker van het gebeuren. 
 

3.6. Mail Margot Goppel 
Zij wil haar ruimte verhuren via WIT. Is WIT hier het platform voor: nee. 

Op onze site doorlinken naar haar eigen site is wel toegestaan.  

AB zal haar antwoorden. 
 

4. Rondvraag 
Gerard : waarom bezoeken WITTERS nauwelijks exposities kunsthuis. 

Voorstel om expositie van elkaar zo veel mogelijk te bezoeken. 
Infoboekje maken over WIT?  

Vraag van Krank van Veen over inzet WIT bij het fietspad langs de kust: 
nadenken! 

Arnold : zet dingen op youtube. 
Arnold : ontboden bij Dario Fo voor cultuurfolder, Arnold heeft zich op de 

vlakte gehouden (naschrift MH: deze muis zou nog een staartje krijgen! 
Info volgt op volgende bestuursvergadering. 

Blauwe Kat komt nog. 
 

 

5. 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 15 oktober bij Arnold Beugelsdijk, 
dinsdag 28 augustus 2012.  Aanvang 19.30 uur. 


