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 Verslag bestuursververgadering 
 
Datum bijeenkomst : 26 augustus  2013  

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

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

van de Walle (JW), Hans Tersteege (HT), Arnold 

Beugelsdijk (AB). 

Afwezig : Gerard Jacobs (vakantie) 

Locatie   : bij Arnold 

 

Vergaderpunten worden vastgesteld 
 

1. Mededelingen 
geen 

 
2. Bestuur 

Erwin Wagenaar is positief omtrent de functie van voorzitter. Voor een 

eerste kennismaking zullen wij hem uitnodigen voor de aanstaande 
ledenexpositie. 

 
3. Financiën 

Juliiette zal nagaan of Area 11 inmiddels de contributie betaald heeft.  
 

4. Evaulatie Westlandse Kunst en Atelierroute 2013 (WKAR 2013) 
 Op de bestelde vlaggen is vanwege de late levering een korting van 

35% gegeven. 
 Tessa geeft aan volgende keer niet deel te willen nemen aan het 

organiserende comité. 
 Er zijn teveel taken voor te weinig mensen. Wellicht kunnen taken 

uitbesteed worden aan vrijwilligers of betaalde krachten. 
 De sociale media is niet goed uit de verf gekomen. Toezeggingen 

van derden zijn niet of onvoldoende nagekomen. 

 Er wordt een lijst van taken opgesteld, om een overzicht te krijgen 
van de uit te voeren taken (actie : Tessa) 

 Besloten wordt de WKAR eens in de twee jaar te organiseren, het 
ene jaar de atelierroute en het andere jaar de ledenexpositie.       

Besluit : De volgende WKAR is in 2015 
 Juliette gaat zich met de financiën bemoeien. 

 Mevr. Praktiek blijft als vrijwilliger meehelpen met de organisatie. 
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5. Ledenexpositie 2013 (WIT WERKT) 

 De opening moet worden opgeleukt met muziek. Tessa informeert 
bij mensen van de muziekschool, Arnold kijkt of gitaarduo interresse 

heeft. 

 De verlichting wordt met twee bouwlampen uitgebreid. 
 De stoepborden van de WKAR kunnen voor deze expo worden 

ingezet. 
 Voor het flyerteam worden t-shirts met de uitnodiging erop gemaakt 

(actie : Menno) 
 Het Flyerteam wordt betaald per uur, 5 euro per uur per persoon.  

 Angela heeft opnieuw de flyers en de posters ontworpen. 
 Voor de catering een bedrag van circa 50 euro reserveren. 

 Met de foto’s van de fotoclub zal een fotoboek worden 
samengesteld. 

 
6. Huisvesting  

Begin september zullen de gebouwen worden bezocht, waar in de 
toekomst ateliers e.d. kunnen komen. Het pand Zuideinde 6-14 lijkt 

vooralsnog het meest bruikbaar. 

 
7. Fuseren met Kunsthuis 18 

 
In de wandelgangen is gesproken over een verdergaande samenwerking 

tussen Kunsthuis 18 en WIT. 
Voorlopig niet. WIT moet kleinschalig en zelfstandig blijven. In een later 

stadium wordt dit onderwerp wellicht weer actueel. 
 

8. Nieuwsbrief WIT 
 

Gerard en Menno gaan werken aan een nieuwsbrief. Carel heeft hier een 
format voor gemaakt. Gerard en Menno moeten leren hoe hier mee om te 

gaan. (actie : Carel, Menno, Gerard). Streven om voor de 
bestuursvergadering in oktober een eerste exemplaar op te leveren. 

 

9. Multimedia 
Bezien of we Angela van der Knaap hiervoor kunnen inschakelen. Carel zal 

instructie aan Arnold geven. Carel gaat kijken of er derden ingeschakeld 
kunnen worden. Carel krijgt van Arnold facebook account. 

 
10. Papieren media 

Voortgang Kunstkaarten in oktober bespreken. 
 

Volgende vergadering dinsdag 8 oktober 2013 bij Hans. 
 

Voor de agenda: 
 

Woensdag 27 november (jaarvergadering!)  
 


