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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 13 oktober 2014  

Aanwezig bestuur : Erwin Weegenaar (EW), Menno ’t Hart (MH), 

Gerard Jakobs (GJ), Carel Steijn(CS), Hans 

Tersteege (HT) Arnold Beugelsdijk (AB), 

Afwezig :Tessa Droog (TD) Juliette  van der Walle (JW) 

Locatie   :bij Arnold 

 
1.Ingekomen stukken  
Diverse mail komen aan de orde bij onderstaande onderwerpen. 

Uitnodiging Kunsteducatie 8 oktober. 
RTL 4 uitnodiging tv item 

 
2. Opmerkingen over verslag van vergadering van 24 juli 2014 

Het gebouw de Pijletuinenhof is ondergebracht bij Camelot. 
 

3. Zuideinde 
Opdracht van gemeente aan aannemer is inmiddels voor de bouwkundige 

aanpassingen aan het gebouw verleend. Fase I en II in februari klaar. 

Er is consensus over het huurcontract, concept is door de gemeente aan 

ons gestuurd, Erwin en Menno gaan hier naar kijken. 

Voor de fase III, afwerking en inrichting worden nog nadere fondsen 
gezocht. Deze fase wordt niet door de gemeente betaald. Een aantal 

zaken van deze fase zullen we waarschijnlijk zelf moeten doen 

(schilderwerk of dergelijke). Voor de fase III zullen nog een aantal 
vergaderingen volgen (Gerard en Menno). 

 

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.  

 

5. Ledenexpo 

Gezien de geringe aanmeldingen (9) van de leden, zal de ledenexpo niet 
doorgaan. Doorschuiven naar maart 2015 ?. Dan zou het in het Zuideinde 

kunnen plaatsvinden. Het alternatief voor de leden is de expo tijdens de 

podium westland. 
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6. Open podium 2014 
Met Kunsthuis 18 en Atelier wordt een ruimte ingericht in de Naald. Over 

de expo in de kerk wordt nog onderhandeld. 

 
7. WKAR 

De organisatie wordt binnenkort weer opgestart. 

Voor werving van vrijwilligers heeft Hans de organisatiestructuur van WIT 
in beeld gebracht. Bestuur kan zich hier in vinden. Voor inschakelen van 

vrijwilligers zou een stappenplan/draaiboek beschikbaar moeten zijn.  

Dit wordt voor half november gemaakt. 

 
8. Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief is inmiddels verstuurd. (ook naar bestuur sturen!). Gaarne 

nieuwe gegevens aanleveren. (Ook voor website WIT). 

 
9. RTL vier 

RTL heeft aanbod gedaan om item voor tv (tips en trics, westland special) 
maken, echter tegen vergoeding van 3250 euro. Kosten/baten niet 

duidelijk. Voorlopig gaan we niet op het aanbod in.  

 
10. Westland stek 

De uitvraag voor een nieuw beeldje voor de westlandstek is uitgezet bij 
WIT en andere kunstenaars. 
 

9. Ledenvergadering 

Op dinsdag 25 november vindt de algemene ledenvergadering plaats. 

Aanvang om 19.30 met algemene zaken, vervolg om 20.30 met lezing van 
Maaike Elise van Steenis.  

Menno maakt jaarverslag. 
Juliette maakt financieel verslag. 

 
Voor de agenda: 

 

25 november ledenvergadering, gaarne 

tijdig aanwezig! Plaats : bij Tessa 

 
De volgende bestuursvergadering is op 9 december 2014 bij Erwin. 

 

 


