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 Verslag gecombineerde bestuurs- en 
ledenververgadering 
 
Datum bijeenkomst : Woensdag 12 december 2012  

Aanwezig bestuur : Menno ’t Hart (MH), Eric Borggreve (EB) , Hans 

Tersteege (HT, Tessa Droog (TD), Juliette van de 

Walle (JW), Arnold Beugelsdijk (AB), 

Afwezig : Gerard Jakobs, met kennisgeving 

Locatie   : In de Cultuurschuur te Monster 

 

Voorzitter heet de aanwezigen bestuursleden en leden, en stelt 
vergaderpunten vast. 

 
 

1. Mededelingen 
Gezien de geringe opkomst van de leden lijkt een vroegere datum een 

beter keuze (eind november). 
 

2. Bestuur 
Voorzitter treedt af volgens schema en stelt zich beschikbaar voor laatste!  

periode. 
Aanvulling van bestuur gewenst, leden kunnen zich aanmelden, tijdens 

van de vergadering: geen aanmeldingen. 

 
3. Financiël verslag 

Juliette doet verslag van financiën van 2012. Positief resultaat. 
 

4. Jaarverslag 
Het jaarverslag wordt door Menno voorgelezen. Zie ook bijlage I. Verslag 

wordt opgenomen in website WIT.  (actie Carel). 
 

5. Projecten WIT 
 

5.1 WKAR 
 

Het plan voor 2013 is om deelnemende kunstenaars te koppelen met een 
andere kunstenaar (ook van buiten het Westland). 

Binnen de WKAR komen meer commissies. 

Er komen meer (buiten)activiteiten. 
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Meer samenwerkingsverbanden.  

Ook gaan scholen meer betrokken worden, bijvoorbeeld in de week 
ervoor. 

Geplande data 25 en 26 mei 2013.  

 
5.2 Ledenexpositie WIT 

Ook hier de scholen meer betrekken. Ook met inzet van sociale media.  
Meer mensen zien te trekken en streven naar een betere verdeling over 

de weekenden. 
 

5.3. Sociale media 
In 2013 meer inzet van sociale media. Els Hoonhout heeft toegezegd hier 

wat in te kunnen betekenen. 
 

5.4. Kunstkaarten 
Eric wil mapje uitgeven met kaarten met werken van Witters, echter na 

garandeerde afname van gemeente en/of Rabo. 
 

6. Nieuwsjaarreceptie 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in Kunsthuis 18 op 12 
januari 2013. 

 
 

7. Rondvraag 
Arnold: oproep aan leden om je goed te laten zien; maak gebruik van de 

website van WIT. 
Arnold: cultuureducatie: basisscholen willen aanbod zien. 

Carel: voorzie Wiiters bij WKAR en ledenvergadering van buttons o.d. 
 

Volgende vergadering dinsdag 12 februari 2013 bij Menno, 
Bloemenlaan 34, Wateringen. Aanvang 19.30 uur. 

 
Voorstel voor vergaderdata 2013: 

 

Maandag 8 april 
Dinsdag 4 juni 

Maandag 19 augustus 
Dinsdag 8 oktober 

Woensdag 27 november (jaarvergadering!)  
 


