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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 2 september 2014  

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

van der Walle (JW), Tessa Droog (TD), Carel 

Steijn(CS), Hans Tersteege (HT) Arnold 

Beugelsdijk (AB), 

Afwezig : Erwin Weegenaar (EW) (ziek) 

Locatie   : bij Hans 

 

1. Ingekomen stukken 
A. Rekening Cast art voor WKAR  

B. Uitnodiging van Tiny van de Sar (Kunsthuis 18). 
C. Rabobank : toezegging bijdrage inrichting Zuideinde 

D. Loswal de Bonnen : brief aanvraag fondsen is in behandeling 
E. VSB fonds, idem 

 
2. Opmerkingen over verslag van vergadering van 24 juli 2014 

Site van WKAR is responsive gemaakt; het ontwerp van een responsive 
website schaalt mee met de afmetingen van een scherm, zonder in te 

leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikers-

interface.  
Het gebouw de Pijletuinenhof is ondergebracht bij Camelot, Gerard zal 

informeren naar beschikbaarheid ruimten. 
 

3. Zuideinde 
Aanvraag voor ondersteunende fondsen is de deur uit. Bevestiging van 

ontvangst van de fondsen is binnen, de beslissingen volgen later dit jaar. 
Rabobank zegt reeds 10.000 euro toe. Rabo ziet daar graag een factuur 

van, Juliette regelt dit. 
Aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden; er is een aannemer die het 

voor circa 3 ton gaat verbouwen (fase I en II; de ruwbouw). Fase III 
zullen we zelf moeten financieren, bijvoorbeeld door zelfwerkzaamheid 

(schilderen) en/of door fondsenwerving.  
Er is echter nog geen huurcontract opgesteld en de gemeente geeft 

daarom nog geen opdracht. Onderhandelingen over huurcontract lopen. 

Met name servicekosten van circa 40 euro zijn nog te hoog. (ondertussen 
zijn de componenten van de servicekosten bekend geworden, 9,50 

servicekosten, schoonmaak 12,50 en energie 17,50 een en ander op basis 
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van nacalculatie. De eerste post is min of meer vast. Schoonmaak doen 

we zelf en energie moet beperkt worden). Het aangepast huurcontract zal 
in september getekend kunnen worden. 

 

 
4. Kunstveilen 

De mogelijkheid wordt onderzocht om te gaan kunstveilen. Bijvoorbeeld 
bij het streekmuseum te Honselersdijk. Echter dit gaat op korte termijn 

voor langere tijd dicht. Carel zal informeren of dit (op termijn) uberhaupt 
mogelijk is. De wijze van veilen moeten we dan nog nader vast stellen.  

 
5. Financien 

Juiette stuurt factuur voor Zuideinde naar Rabo. Indien het project niet 
doorgaat zullen we contact met de bank opnemen voor andere 

bestemming of het bedrag retourneren. 
In kas dan 19.000 euro (zie mail van Juliette) 

 
6. Kunst managen 

Een zekere Maaike van Steenis heeft via Tessa aangeboden een workshop 

te geven voor minimaal 20 personen over het managen van kunst. Hoe 
haal je geld uit je product? Wellicht iets voor de ledenvergadering? Tessa 

informeert bij Maaike. 
 

7. Ledenexpo 
Vergadering wilt dat er een ledenexpositie plaats gaat vinden. Ook omdat 

we al te weinig met en voor leden. Arnold gaat de animo polsen. Menno 
zal informeren of het gebouw onder de secretaris nog beschikbaar is. 

Gedacht wordt aan een grote installatie, opgebouwd uit de stokken van 
partytenten of dergelijk. Hierin is dan ook plaats voor platte kunst, dit kan 

ook altijd nog aan de muren. Werknaam : KUNSTKAMP 
Gerard zal onderzoeken of bamboestokken tegen een redelijke bedrag te 

krijgen zijn.  
Totaal budget 600 – 700 euro. 

 

8. Open podium 2014 
Nog geen reactie ontvangen op ingeleverde ideeën. (gebruik koor in kerk 

en ijs/sneeuwsculpturen). 
 

9. WKAR 
Arnold en Gerard hebben met ander organisaties van kunstroutes een 

bijeenkomst gehad. De ervaringen met de organisatie van een kunstroute 
zijn hierbij uitgewisseld. Bijvoorbeeld geen dure flyers maken, meer 

digitaal doen en een advertentie plaatsen. Verder : officiële opening 
houden, bijvoorbeeld film, of een ontbijt en een preview organiseren.  

 
Voor de inzet van vrijwilligers neemt Hans contact op met Vitus. Tekst 

wordt aan WKAR commissie voorgelegd. Hans maakt organigram van 
WKAR organisatie; WIT blijft verantwoordelijk (zoals een kapitein van een 
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schip, kapitein bepaald richting en structuur) Overige bemanning, 

stuurman e.d. te recruteren. De commissie is sceptisch, Hans is overtuigd 
dat een dergelijke opzet de commissie kan ontlasten. 

 

10. Website 
Website is weer op orde, er kan weer input (nieuwe foto’s en teksten 

worden aangeleverd bij Carel. 
Ook voor de nieuwsbrief kunnen teksten worden aangeleverd. 

 
 

Voor de agenda: 
 

Op 8 oktober is er een presentatie van Cultuurweb voor de scholen, 
vooralsnog geen aandacht voor beeldende kunst. Arnold gaat hier naar 

toe. 
 

Bestuursvergadering : maandag 13 oktober 2014 bij Menno, aanvang 
19.30 uur. 

 

 


