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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 8 oktober 2013  

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

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

Tersteege (HT), Arnold Beugelsdijk (AB), Gerard 

Jacobs (GJ). 

Special guest : Erwin Weegenaar 

Afwezig : Juliette van de Walle (JW), Carel Steijn 

Locatie   : bij Hans  

 

Voorzitter heet aanwezige welkom, met name Erwin, de 
vergaderpunten worden vastgesteld 

 
1. Mededelingen, ingekomen stukken 

1. Cultuurweb : Voorstel Raad van toezicht, voorzitter Piet 
Vreugdenhil, verslag Wilma Franchimon. 

2. Uitnodiging Kunstplaats.  
3. Uitnodiging van Wendy voor gemeenschappelijk nieuwjaarsreceptie. 

Ad 2: gaan we op in, mits WIT in een ruimte terecht kan (actie: antwoord 
van Menno richting Kunstplaats). 

Ad 3: gaan we op in. 
 

2. Bestuur 

Voorstelronden van de aanwezige. Erwin Weegenaar stelt zichzelf voor. Hij 
zal een introductieverhaaltje maken voor bij de uitnodiging voor de 

jaarvergadering. Sinds kort ook bestuurslid van Museum Maassluis. 
De jaarvergadering is 27 november. 

 
3. Financiën 

Nog niet bekend of Area 11 de contributie betaald heeft.  
 

4. Vervolg evaluatie Westlandse Kunst en Atelierroute 2013 
(WKAR 2013) 

 Tessa blijft wellicht deel uit maken van de commissie, bij het 
alternerend organiseren (om het jaar)  

 Uitzoeken hoe Maassluis de organisatie regelt, via Frits? 
 Hoek van Holland heeft een betaalde kracht, de rest met vrijwilligers 

 Sojo media wil volgende keer meedoen. 
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 Deelnemers van 2013 en eerder informeren dat in 2014 geen 

atelierroute plaatsvindt. 
 

5. Huisvesting  

De gebouwen aan het Zuideinde/Zuidweg zijn bezocht. De panden aan het 
Zuideinde zijn het meest geschikt voor de beeldende kunst. Verwacht 

wordt dat WIT 100 tot 150 vierkante meters gaat gebruiken. 
Op de aanstaande ledenexpo nogmaal de behoefte nagaan bij de leden. 

 
6. Nieuwsbrief WIT 

 
Gerard en Menno gaan instructie krijgen van Carel (actie: Menno, Gerard, 

Carel). Voor jaarvergadering? 
 

7. Multimedia 
Arnold wil multimedia vullen, heeft kreten nodig. Waar zijn we mee bezig 

e.d. 
 

8. Ledenexpositie 2013 

De commissie heeft onvoldoende inzet getoond, volgende keer andere 
commissieleden aanstellen. 

Posters zijn relatie duur uitgevallen en slecht gebruikt. 
Circa 300 bezoekers. 

Volgende keer meer ludieke aandacht proberen te genereren, zoals de 
witte koeien van Boerol. 

 
9. Papieren media 

Voorfinanciering van de kunstkaarten wordt als te groot risico beschouwd. 
Wordt naar sponsoring gezocht. 

 
10. Rondvraag 

Hans wil vrijwilligers zoeken voor verschillende taken. 
Arnold levert format aan via Carel (voor invulling website). 

 

Voor de agenda: 
 

Woensdag 27 november (jaarvergadering!) bij Tessa. 
Nieuwjaarsreceptie : 11 januari 2014.  

 


