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 Verslag bestuursververgadering 
 
Datum bijeenkomst : 28 mei  2013  

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

Droog (TD),(AB), Eric Borggreve (EB) en Juliette 

van de Walle (JW) 

Afwezig : Hans, Arnold 

Locatie   : bij Tessa 

 
Vergaderpunten worden vastgesteld 

 
1. Mededelingen 

Deelname Raboactie heeft 101 euro opgebracht. 
 

2. Bestuur 
Opvolging voorzitter aanhouden. Hans heeft eerst gesprek met Eric 

Wagenaar voor de functie van voorzitter. 
 

3. Financiën 
Area 11 heeft contributie nog niet betaald. Gerard heeft contact met hen 

opgenomen. Zij gaan betalen, maar zien ook af van verder lidmaatschap 
(2014). 

 

4. WKAR 
Bestelde vlaggen zijn niet geleverd. Tessa vraagt korting.  

Er is veel publiek geweest. De kwaliteit van het getoonde werk was over 
het algemeen hoog. Ook de deelname van gastkunstenaars bleek een 

succes. Het beeld van Kees Verkade (ten behoeve van goed doel) was 
snel verkocht. 

Tessa zal volgend jaar geen zitting hebben in de wkar commissie. 
Er komt nog een verdere evaluatie vanuit de commissie. 

Een fotoboek zal worden samengesteld op basis van foto’s genomen door 
de fotoclub ’s Gravenzande. 

 
5. Ledenexpositie 

Het thema Mensbeeld is door de commissie afgewezen.  Het thema wordt 
WIT werkt (pas qua naam beter in de serie ledenexposities) en wordt 

wederom in de winkelruimte onder de secretaris gehouden. 
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6. Vervolg Bernadetteschool  

Gesprekken met gemeente worden gehouden over het gelopen traject en 
het vervolg. Nieuwe opties: Zuideinde en voormalig proefstation. 

De Binnenhaven lijkt na bezoek geen goede optie. 

 
7. Projecten 

 
Object Rabobank; Menno zal opnieuw contact leggen voor object. 

 
Monument Wateringen 

Opdracht aan Carel gegund. 
 

Watertuinen Maasdijk 
Opdracht aan Menno gegund. 

 
Nieuwsbrief 

 
Gerard en Menno gaan werken aan een nieuwsbrief. 

 

Multimedia 
Er is een proefpagina aangemaakt.   

Er moet meer PR komen, van ieder moet input komen! 
De WKAR is niet gelukt.  

 
Volgende vergadering maandag 26 augustus 2013 bij … 

 
Verdere vergaderdata 2013: 

 
Dinsdag 8 oktober 

Woensdag 27 november (jaarvergadering!)  
 


