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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 19 maart 2014  

Aanwezig bestuur : Menno ’t Hart (MH), Gerard Jakobs (GJ), Carel 
Steijn (CS), Hans Tersteege (HT), Arnold 
Beugelsdijk (AB), Gerard Jacobs (GJ), Erwin 
Weegenaar (EW), Juliette van der Walle (JW), 
Tessa Droog (TD). 

Afwezig : geen 

Locatie   : bij Erwin 

 
1. Ingekomen stukken 

A. Verzoek tot deelname Kom in de Kas 
B. Vevida rekening website 
C. Verzoek tot lidmaatschap Willemien Mostert 
D. Rabobank ledenactie 

Ad a : HT heeft geantwoord, geen deelname van WIT, wel individuele 
deelname 
Ad b : JW betalen 
Ad c : naar ballotage-commissie 
Ad d : MH informeert leden 

 
2. Cultuurweb 
Login is door AB geregeld. Meldingen aan cultuurweb volgens eenvormig 
format (AB maakt dit). 
Prijzen die Witters rekenen voor workshop o.d. zijn niet eenduidig en 
zullen dit ook niet worden. 
 
3. Media 
Wit is wel te vinden via facebook. 
Area 11 verwijderen uit de site van WIT. 
Een responsive omgeving wordt door CS geregeld. Rekening gaat naar 
WIT. 
Content van site op dit moment niet wijzigen. 
  
4. Ledenexpo 
In juni beslissen over datum e.d. 
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5. Zuideinde 
Naar een goede naam wordt nog gezocht. Voorlopige ideeën: De Garage, 
de Kunstgarage.  
Voor de omwonende vindt een informatie-avond plaats. 
Bezetting voor ateliers nog wisselend: 3-4 kunstenaars. 
Naar fondsen voor inrichting wordt gemeenschappelijk gezocht. 
 
4. Algemeen 
Monument te Wateringen van Carel is uitgevoerd. 
Beeld van Arnold is ook geplaatst. 
 
Over de muurschilderingen is door AB deels als WITTER gereageerd.  
Indien wij als collectief ergens op reageren moet dit het bestuur dit in 
ieder geval weten en bij voorkeur worden onderschreven. 
 
Inzet van Kim van de Ende financieel niet haalbaar. 
 
 
6. Rondvraag/opmerkingen 

a) HT zoekt vrijwilligers voor WKAR 
b) Bestuurswisseling : volgens agenda van aftreden, aftredende 

bestuurslid is opnieuw verkiesbaar of regelt opvolging. 
 
Voor de agenda: 
 
Bestuursvergadering : maandag 12 mei 2014 bij Arnold, Monster, 
aanvang 19.30 uur. 
 


