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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 9 december  2014  

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

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

Beugelsdijk (AB), Tessa Droog (TD) Juliette  van 

der Walle (JW) 

Afwezig : Hans Tersteege (HT), ziek 

Locatie   :bij Erwin 

 

1. Ingekomen stukken  
a. Brief Loswal de Bonnen 

b. Aanvraag Lidmaatschap Marja Ouwerling 
 

2. Jaarlijkse ledenvergadering van 25 november 2014, terugblik 
De opkomst was redelijk, het was wel goed dat voor het gedeelte na de 

pauze nog een fiks aantal niet-leden aansloten voor de lezing van Maaike 
Steenis.  

Margot Goppel, Els Hoonhout en Martin Groen hebben aangegeven iets 
voor bestuursfunctie/commissie te voelen. Deze drie worden voor 

volgende reguliere bestuursvergadering uitgenodigd. 

 
Met betrekking tot de ledenexpositie vraagt Gerard of een thema een goed 

idee was. Het werken naar een thema wordt over het algemeen als een 
goed idee ervaren. Echter : dan ook wel tijdig aankondigen (6 maanden 

van te voren). 
 

Het was een leerzame en gezellige avond. 
 

3. Zuideinde 
De verbouwing is inmiddels gaande. Voor fase III (de afwerking e.d.) 

wordt in de begeleidingscommissie vergaderd. Het schilderwerk zal gezien 
het tekort aan geld in eigen beheer uitgevoerd gaan worden. Uiteindelijk 

heeft WIT vanuit de fondsen 10.000 euro ontvangen (de ander partijen 
beduidend meer).  

Huurcontract is nog niet ondertekend, wij moeten hierop reageren (op 

details aan laten passen).  
Voorstel uit vergadering: platen op de wanden aanbrengen, om 

tekeningen e.d. te kunnen bevestigen zonder beschadigingen aan de 
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gipswanden. Gerard denkt dat glasvezel op gips niet voldoende sterk is 

om regelmatig zaken aan de muur te hangen. Menno neemt dit mee. 
 

4. Ballotage 

Marja Ouwerling wil gaarne geballoteerd te worden. De ballotage zal 
voortaan standaard worden uitgevoerd in combinatie met een 

atelierbezoek. Dit zal ook op de website van Wit vermeld worden (actie 
Carel). 

 
5. WKAR 

De organisatie loopt. Werving van vrijwilligers via Hans/Vitus is nog niet 
uit de verf gekomen. Datum wordt 16 en 17 mei 2015. 

 
6. Westland stek 

Uiteindelijk hebben 5 kunstenaars idee ingezonden. De uitvraag van de 
gemeente Westland was ouderwets amateuristisch. Menno heeft 

gemeente bijgepraat over professioneel opdrachtgeverschap. Carel en 
Menno hebben idee ingezonden. 

 

 
Volgende vergadering: 

 
27 januari 2015 bij Gerard (nieuwe woning!), Hoflaan 2, Monster. 

 
 

 
 

Monster 

Naaldwijk 


