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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 12 mei 2014  

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

Beugelsdijk (AB), Gerard Jacobs (GJ), Erwin 

Weegenaar (EW), Juliette van der Walle (JW), 

Tessa Droog (TD). 

Afwezig : Carel Steijn(CS), Hans Tersteege (HT) 

Locatie   : bij Arnold 

 

1. Ingekomen stukken 
A. Rekening van Carel voor website 

B. Mary Zuidgeest over WKAR  
C. Rekening Vevida 

D. Verzoek tot deelname Open podium 
 

Ad a :duidelijk afspraken maken over rekeningen van bestuursleden aan 
WIT, deze rekening was eerder aangekondigd en akkoord bevonden in 

vergadering van 19 maart 2014. Menno zal overleggen met Carel. 
Ad b : AB zal antwoorden; dit jaar geen WKAR 

Ad c : er is eerder al een rekening gestuurd, wordt automatisch 

afgeschreven, Juliette kijkt dit nog na. 
Ad d : Menno heeft eerste idee (maken van ijssculpturen) aangeleverd, 

Erwin zal aanvullende mail maken over gebruik kerk (voorkeur voor koor). 
 

2. Zuideinde 
Een informatieavond heeft plaatsgevonden voor de omwonenden.  

Aan de invulling van het bestek wordt gewerkt. Selectie aannemer in juli. 
 

Voor inrichting e.d. is aanvullende subsidie/sponsoring nodig, ook hier is 
een commissie voor opgericht. Commissie wordt gevormd door Kitty 

Kester van het Atelier, Wendy van Es van Kunsthuis 18 en Menno van 
WIT. 

 
Inzet van vrijwilligers voor schilderwerk e.d. is moeizaam, concrete 

projecten (weekend schilderen) zal waarschijnlijk beter werken.  

Partijen moeten huurovereenkomst van gemeente nog ontvangen. 
 

Voorlopige naam van het centrum wordt : De Kunstgarage. 
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3. Ledenexpo 
In juni beslissen over datum e.d. 

 

4. Activiteiten 
Aan de kunstplaats Hoek van Holland doen zes witters mee. Weekend van 

24 en 25 mei. 
Juliette doet mee in Rotterdam 

Tessa heeft opening in haar galerie (vanaf 15 mei). 
GJ heeft kunstbazaar in Nederland 3 te Wateringen gewonnen. 

 
5. Rondvraag/opmerkingen 

 
 Tessa regelt bloementje voor Lydia Coolen in verband met ziekte. 

 
 Willemien Mosterd ziet bij nader inzien toch af van lidmaatschap 

WIT (teveel administratieve rompslomp?). Gerard zal haar hier nog 
eens over benaderen. 

 

 Arnold viert vakantie tot 5 juli, facebook wordt tot die tijd door 
Gerard waargenomen. 

 
 In 2015 zal Tessa als bestuurslid terugtreden. 

 
 

Voor de agenda: 
 

Bestuursvergadering : dinsdag 24 juni 2014 bij Tessa, aanvang 19.30 uur. 
 


