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 Verslag bestuursvergadering 
 
Datum bijeenkomst : 7 juli 2015  

Aanwezig bestuur : Tessa Droog, Menno ’t Hart, Gerard Jakobs,  

Margot Goppel, Erwin Weegenaar 

Afwezig : Arnold Beugelsdijk (met bericht), Martin Groen, 

Gerard Jacobs (zonder bericht) 

Locatie   : Zuideinde 10 

 

1: Ingekomen stukken  
a. factuur voor Zuideinde van de gemeente 

b. mail Angela v.d. Knaap 
c. cultuurweb 

 

2. Bestuur 
Margot gaat voorlopig de financien overnemen van Menno.  

Richting Hans stellen Erwin en Menno een brief over beeindiging 
lidmaatschap en bestuursfunctie. 

 
3. Zuideinde 

 
Carel onderzoekt de mogelijkheden voor aansluiting op WIFI, mogelijk in 

samenwerking met Alex van Haasteren. Carel informeert naar kosten en 
mogelijkheden. 

 
Erwin stelt gebruikersovereenkomst op. Een gebruikersovereenkomst 

komt juridisch overeen met huren. In de overeenkomst met 
onderverhuurders zullen we duidelijk aan moeten geven wat ze vooral niet 

mogen. Alleen de atelierruimte 3 en 4 kunnen nader onderverhuurd 

worden.  
 

Offerte van schoonmaakbedrijven waren te hoog, Menno zoekt met ’t 
Atelier een andere oplossing. 

 
Aan buitenzijde moet naam van Kunstgarage komen, hier wordt een 

voorlopig vorm aangegeven middels een banner o.d.  
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4. Ledenexpo 
Voor de te maken film moeten afspraken gemaakt worden, Arnold maakt 

bellijstje. Margot doet de veegronde. Filmen moet voor de 17e augustus 

gebeuren. 
Commissie moet asap bijeenkomen.  

Vastegesteld budget 300 voor film 500 voor rest (ook voor weekend 5/6 
september!). Uitloop tot 700 indien programmering dit beslist vraagt. 

Pr bij Arnold, deel van PR loopt synchroon met opening gebouw. 
 

5. Rondvraag/opmerkingen 
1. Arnold regelt drank en hapjes voor de volgende vergadering 

2. Dit was de laatste vergadering van Tessa, in jaarlijkse ledenvergadering 
komen we hier nog op terug. 

3. Mail van Michel van de Voort nakijken, inzake betalingen aan WIT. 
(Menno). 

 
Volgende vergadering: 

 

Dinsdag 20 augustus 2015 bij Atelier 4 van WIT, Zuideinde 10, Naaldwijk 
tijd 20.00 uur. 

 
 

 


