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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : Maandag 15 oktober 2012  

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

Borggreve (EB) , Hans Tersteege (HT, (TD), 

Juliette van de Walle (JW), Arnold Beugelsdijk 

(AB), 

Afwezig : Tessa Droog en Carel Steijn (CS), beide met 

kennisgeving 

Locatie   : Bij Arnold 

 
Voorzitter heet de aanwezigen welkom, vaststellen 

vergaderpunten. 
 

1. Binnengekomen post/mail 
 Verslag CPW, uitnodiging voor 18 oktober 2012 

 Verzoek gemeente (Mariska Nemeth) 

 Mail Witsen voor presentatie Freek van Duijn (cultuurweb) 
 Mail tbv evaluatie ledenexpositie van Gerard 

 Mail mbt cultuureducatie 
 

2. Verslag vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 

 
3. Besproken onderwerpen 

 
3.1. Brief van Nemeth (gemeente Westland) van 21 september 2012  

Verzoek van gemeente voor beoordeling van kunst in de openbare ruimte: 
Arnold heeft contact met gemeente opgenomen. Advies : moet commissie 

komen! WIT kan het nodige hierin betekenen. Gemeente gaat hier verder 
niet op in. 

 

3.2 Kunst lenen via WIT 
Kunstuitleen op persoonlijke basis. Zie voor contracten e.d.  

 zie www.cultuur-ondernemen.nl 
 

3.3. Ledenexpositie 2012 
Evaluatie ledenexpositie 2012. 
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 Area 11 heeft niet van zich laten horen, Gerard en Menno hebben de 

nodige moeite gedaan om werk op de tentoonstelling te krijgen. 
 Thematisch werken is een succes gebleken. 

 Gewenst dat de leden nieuw werk maken voor expositie (er waren 

nu ook oude werken te zien). 
 Leden worden geacht minimaal 1 nieuw werk voor expo te leveren. 

 Expo doeken moeten gerepareerd worden (nieuwe ringen e.d.) 
 Materiaal voor expo staat bij Hans. 

 Meeliften bij het Open podium zo mogelijk handhaven. 
 Foto’s naar Menno voor maken boekje 

 Wedstrijd organiseren?  
 

3.4 Cultureel Platform Westland 
Uitbrengen van glossy door Dario Fo en Koperen Kees heeft de nodige 

beroering gegeven. Aantal partijen, waaronder WIT, genoemd zonder 
toestemming of medewerking. Vanuit CPW volgt actie. 

 
3.5. K3,K4   gebouw voor beeldende kunst 

Onderhandelingen lopen door. Brief verstuurd naar fracties.  

 
3.6. Westlandse Kunst en Atelierroute 2012 

 Datum volgend jaar is nog niet bekend 
 Moet de WKAR om de twee jaar gehouden worden? 

 Deelname van kunstenaars van buiten het Westland is gewenst. 
 Ophalen promotiemateriaal wederom slecht verlopen, volgend jaar 

moet dit anders, via post of vrijwilligers. 
 Streven naar meer performance- achtige dingen. 

 Combineren met Open Podium? 
 Meer thematisch werken. 

 Ook sociale media inschakelen, AB heeft contact gehad met ISW, 
Mark de Hoog, voor inzetten van leerlingen, dit traject wordt 

doorgezet. Geen kosten voor WIT, wel tegenprestatie in vorm van 
workshop? Actie AB. (aandachtspunt: continuïteit). 

 

3.7. Cultuureducatie 
Aanvraag via Wilma Franchimon, trekker cultuureducatie. AB en JW zetten 

dit uit bij de leden en verzorgen communicatie met Wilma. 
 

3.8. Jaarvergadering WIT 
Wordt gehouden in de Cultuurschuur bij Gerda Bruinsma. Aanvang 20.00 

uur. Afscheid uit bestuur van Willem Overkleeft. Avond wordt opgeleukt 
met thema materiaalgebruik en behandelig. Menno mailt uitnodiging rond. 

 
4. Rondvraag 

AB : stuur nieuwe foto’s naar CS ! 
EB : plan voor kaarten o.d. Wordt opgepakt met Els Hoonhout. 
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5. Openstaande acties 

Vullen nieuwsbrief (via site). 
Agenda op site. 

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

 
Volgende (jaar)vergadering woensdag 12 oktober, 20.00 uur  in 

de Cultuurschuur, aan de Zwartendijk 11 te Monster. 


